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 بني يدي الكتاب

 احلؿد هلل والصالة والسالم عذ رسول اهلل!

وبعد ففذا كتاب عؾؿي متؽون من بحوث ثالثة بارزة، قدمت 

إىل الدورة الثاكقة دسابؼة اإلمام حمؿد قاسم الـااكوتوي، التاي كمهؿفاا 

جمؿع حجة اإلساالم التاابع لؾجامعاة اإلساالمقة/دارالعؾوم وقا  

بالدرجاة  -عذ الرتتقا –م، وفازت 2015ها = 1436ديوبـد عام 

 األوىل والثاكقة والثالثة.

إن مسااابؼة اإلمااام حمؿااد قاساام الـاااكوتوي إحاادى الوسااا   

العؾؿقة السا دة، التي يعتؿد عؾقفاا جمؿاع حجاة اإلساالم لؾتعريا  

بعؾوم اإلمام الـاكوتوي وكشارها وربط الشاااب اإلساالمي بلفؽااره 

 وحركاته.

وقد كمهم ادجؿع دورتني لؾؿسابؼة: أما الدورة األوىل فؼاد تام 

م، وشارك فقفاا أكثار مان 2014ها =1435ايض عؼدها يف العام اد

ما ة باحث وكات ، فاز ثالثة مـفم بالدرجة األوىل والثاكقاة والثالثاة، 

 ."الاحث ادتؿقز"بقـام لؼي بحثان درجة 

عرش ألا    مخسة  با:  ادحؿود  وُأكرم الػا ز األوىل وهو رفقع 

ي بثامكقاة روبقة هـدية، والػا ز الثاين وهو حمؿد محاد الؽريؿاي الـادو
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آالف روبقة هـدية، والػا ز الثالث وهو حمؿد عاصم كاامل األعمؿاي 

 بخؿسة آالف روبقة هـدية.

 وُأكرم صاح  الاحث ادؿقز بلل  روبقة هـدية.

وُمـح مجقع ادشاركني بشفادة ادشاركة يف ادسابؼة مع اإلشاعار 

 بدرجاهتم فقفا.

ن الاااحثني والدورة الثاكقة لؾؿساابؼة شافدت إقاااالً أكثار ما

 وصؾاة اددارس اإلسالمقة اهلـدية ادـترشة يف أكحاء اهلـد.

فام إن خرج إعالن ادسابؼة إال واهنالات صؾااات التساجق  إىل 

ق ادسابؼة كات  السطور هذا.  مدير ادجؿع ومـسِّ

 وكاكت الدورة الثاكقة تدور حول العـاوين التالقة:

 يف عؾم احلديث. اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي وإسفاماته-1

 اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي وجفوده يف حترير اهلـد.-2

 .اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي وتلسقسه جلامعة دارالعؾوم ديوبـد-3

إلقاال الااحثني والُؽتهاب زاد ادجؿاع يف اجلاا زة ادالقاة  وكمراً 

لؾػا زين، فؼرر إكرام الػا ز األول بعشارين أل  روبقة، وإكرام الػا ز 

الثاين باخؿسة عشاار آالف، وإكارام الػاا ز الثالاث باااعرش آالف، 

وإكرام الػا ز الرابع بخؿسة آالف، وكان الػاا ز األول حمؿاد شااهد 

الػا ز الثاين أرشد برويز، والػاا ز الثالاث حمؿاد ر اان سقتافوري، و

 الغزايل، والػا ز الرابع ثاق  قؿر.
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ويسعد جمؿع حجة اإلسالم القوم بـرش هاذه الاحاوث الثالثاة 

جهود اإلمام  اننامىويويف ع ملا  "الاارزة يف صورة كتاب  ؿ  اسم 

 ."احلديث وريمدة احلركة انتعلوموة ع اهلند

ولاو صادرت مان  -ذكر أن هاذه الاحاوثومن الواج  أن أ

إىل –أقالم واعدة والـاشئني يف صـاعة الؽتابة واألدب لؽـفاا تراعاي 

مـفجقة الاحث العؾؿي من حقث احلقادة العؾؿقاة والتوثقاق  -حد ما

مان جفاة ادصاادر الصااحقحة، والتوصا  إىل ادصاادر ادوثاو   ااا 

جت  االستػادة وتدوين اهلوامش، ومن ثم يؿث  الؽتاب مصدرًا هامًا 

 مـه يف ادواضقع التي يطرقفا واألبحاث التي يتـاوهلا.

وادجؿع إذ يعتزم كرش هذه الاحوث يشؽر أوالً مجقاع اإلخاوة 

الااحثني ادشاركني يف ادسابؼة عذ تواصؾفم العؾؿي اجلقد ويادعوهلم 

ك  اخلر والتوفقق، كام يرفع أسؿى آيات الشؽر والتؼدير إىل الرفؼااء 

العامؾني يف ادجؿع بؽ  تػاٍن وإتؼاان، فنكاه لاو ال جفاودهم  اخلؾص

ادشؽورة دا خطا ادجؿع خطوة، وماا حتؼاق لاه أي هادف وتوفقاق. 

 جزاهم اهلل خر اجلزاء.

 

 حممد شكوب انقمسمي

 مدير جممع حجة اإلسالم، اجلامعة اإلسالمية دارالعلوم وقف ديوبند
 الدولية احملكمةمدير حترير جملة "وحدة األمة" العربية 



 آاًمتالاًمت٤مًم٧م
 8 وإسهاهاته يف علن احلذيث اإلهام حموذ قاسن النانىتىي

 

 

 

 

 اإلهام حموذ قاسن النانىتىي

 وإسهاماته يف علم احلديث

 

 
 

 حتت رعاية:
 جممع حجة اإلسالم باجلامعة اإلسالمية دارالعلوم وقف ديوبند

 
 
 
 

 اإلعداد:
 حممد شاهد بن عنايت اهلل املظاهري السيتافوري

 امللتحق بالصف النهائي باجلامعة اإلسالمية دارالعلوم ديوبند

 م:756هـ     =    ;698

  



 01 لنانىتىي يف علن احلذيث وريادة احلركة التعلتيوية يف اهلنذجهىد اإلهام ا
 

 

 

 

 بني يدي البحث

احلٛمد هلل اًمذي اـّمٚمع اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمنـ فومن٤ما اعمٕمن٤مرل اًمّرسم٤مٟمٞمن٦م 

وم٠مذىم٧م هب٤م شمالع اعمٕم٤مرل اًمٙمقٟمٞم٦م، وشمٌنددت هبن٤م فمٚمنات االٝمن٤مٓت 

نالم قمنغم ؾمنٞمد ا،الونؼ، وظمن٤مشمؿ إٟمٌٞمن٤م   ًّ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمّّمنالة واًم

 واعمرؾمٚملم وسمٕمد!

ُم٘م٤مًمن٦م وٓ رؾمن٤مًم٦م،  ومٝمذه يمٚمات قمـ ُمـ ٓ شمٙمٗمل ًمٚمحدي٨م قمٜمف

ٕن ًمف ذم يمؾ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اعمج٤مٓت اًمديٜمٞم٦م ذم اهلٜمد أصمرًا، وذم يمؾ 

 ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل اعمآصمر قمٛماًل، وٕٟمف سم٤مقم٨م هنْم٦ٍم، ويم٤من ُمٕمّٚمؿ ضمٞمٍؾ.

ٓ خيٗمك قمغم ُمـ ًمف إعم٤مم يًػٌم سمت٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل ذم اهلٜمد سمٕمد 

أٟمٗم٤مؾمٝم٤م إظمػمة ويم٤مٟم٧م اؾمت٘مالهل٤م ُمـ أيدي اإلٟمجٚمٞمز أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٚمٗمظ 

شمِمٝمد إوو٤مُع أٟمف ؾمٞمٛمقت ومال حيٞمك، طمتك أشمك اهلل ُمـ سمٕم٨م ومٞمف طمٞم٤مًة 

ضمديدًة، وصدا ُم٤م ىم٤مل رؾمقًمف إيمرم: حيٛمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚمػ 

قمدوًمننف، يٜمٗمننقن قمٜمننف لريننػ اًمٖمنن٤مًملم، واٟمتحنن٤مل اعمٌٓمٚمننلم، وشم٠مويننؾ 
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اإلُمن٤مم ره، ناال٤مهٚملم، أقمٜمل سمف طمج٦م اهلل ذم أروف، ىمندوة قمٚمنا  قمّمن

رمحنف  –اًمٙمٌػم، ىم٤مؾمؿ اًمٕمٚمقم وا،ػمات اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜمن٤مٟمقشمقي 

وم٤مختذُت اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ُمقوققم٤ًم ًمٚمٌح٨م ُمـ طمٞمن٨م يمقٟمنف حمنّدصًم٤م،  -اهلل

ومال ؿمؽ أن ًمف ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذم هذا اًمّمدد ويم٤من ضمّد ُمقومؼ ذم هنذه 

ا،دُم٦م، ُمـ االدير سم٤مًمذيمر أين أًم٘مٞم٧م اًمْمق  قمغم جمٞمئ اإلؾمالم وقمٚمنؿ 

دي٨م ذم اهلٜمد وؿمٞمققمف أيًْم٤م،وًمٞمس ذًمؽ إٓ ًمٞمٙمقن اًمٌح٨م ُمٞمًقر احل

 اًمٗمٝمؿ، ؾمٝمؾ اًمتٜم٤مول.

 

 خطيت يف البحث

 قّسمُت البحث إلى ستة أبواب:
يٌننلم احل٤مضمنن٦م إمم شمٗمًننػم اًم٘مننرأن و أ ٞمنن٦م قمٚمننؿ  الباا األالو  

 احلدي٨م، واحل٤مضم٦م إمم صٞم٤مٟمتف.

 ن اإلؾمننالم ذم أرض اهلٜمنند،يِمننتٛمؾ قمننغم سمٞمنن٤م الباا األاليناا     

 وشمنمومٝم٤م سمٕمٚمؿ احلدي٨م.

 وُمقضمز طمقل سمٞم٤من  اًمٜم٥ًم اًمٕمٚمٛمل ًمإلُم٤مم اًمٙمٌػم الب األالين لث 

 شمرمجتف، وؿمٍئ قمـ ظمدُم٤مشمف.
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حيتقي قمغم ظمدُم٦م اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ذم احلدي٨م درؾًم٤م  الب األالرابع 

٤م. ًً  وشمدري

يتحّدث قمـ ظمندُم٤مت اإلُمن٤مم اًمٙمٌنػم شمّمنٜمٞمًٗم٤م  الب األاخل مس 

 وشم٠مًمٞمًٗم٤م سم٤مقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م.

ٟمنم هنذا   ؾمٌٞمؾ  ذم  شمالُمٞمذه ظمدُم٤مت يقوح   الس دس الب األ

 اًمٕمٚمؿ وإؿم٤مقمتف.

إين عمديـ سم٤ٌمًمغ اًمِمنٙمر، وؾمن٤مسمغ احلٛمند ٕوًمانؽ اًمًن٤مدة إُم٤مضمند 

اًمذيـ أشم٤مطمقا زم اًمٗمرص٦م ًمٚمٛم٤ًم ٦م ذم ُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم حمٛمدىم٤مؾمؿ اًمٜمن٤مٟمقشمقي، 

 يما أىمدم ظم٤مًمص ؿمٙمري إمم يمؾ ُمـ ؾم٤مقمدين ذم إقمداد اًمٌح٨م.

ؽ ُمـ ا،ٓم٠م ذم اًم٘منقل واًمٕمٛمنؾ، وأؾمن٠مًمؽ أن اًمٚمٝمؿ إين أقمقذسم

 شمٕمّمٛمٜمل ُمـ اًمِّمَٓمط واًمّزًمؾ، إٟمؽ أٟم٧م ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.

 

 
 

 نننننننننننننننننننننننننننننننن
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 الباب األّول
اًم٘مرفن اًمٙمريؿ:  يمت٤مب ظمتؿ اهلل سمف اًمٙمت٥م، و أٟمزًمنف قمنغم ٟمٌنّل 

 اعمٔمٗمنرة اًمًنٕمٞمدة اعمٞمٛمقٟمن٦م اًمتنل 
ِ
ظَمتؿ سمف ؾمٚمًٚم٦َم اًمنقطمل و إٟمٌٞمن٤م 

ًمٚمقىمقل قمغم ُم٤م يرى سمف و ًمٚمٕمثقر  -ث -أضمراه٤م سمٕمد أن ظمٚمؼ فدم 

قمغم ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف، سمديـ قم٤مٍم ظم٤مًمٍد ظمتؿ سمف إدي٤من وم٠مُمر اًمٜمٌل سمتٌٚمٞمغ ُم٤م 

نْزَِِل َِِيْزَ  ِنزْر َ ّكِزَ  أٟمزل إًمٞمف، طمٞم٨م ىم٤مل: 
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َنا أ يُّ

َ
. يَا أ

 (56)ُم٤مودة: 

 الحاجة إلى تفسير القرآن:
و ىمن٤مٟمقُن ومٝمق دؾمتقر ا،٤مًمؼ إوُل إلصالح ا،ٚمؼ و ُمّمندُره، 

 هلداي٦م إرض، وُمالذُ 
ِ
ا  ًّ اًمديـ إقمنغم: يًنتٜمد إًمٞمنف اإلؾمنالُم ذم  اًم

قم٘م٤مونده وقم٤ٌمداشمنف، وطِمٙمٛمنف وأطمٙم٤مُمننف، وفداسمنف وأظمالىمنف، وىمّمّمننف 

وُمقاقمٔمف، وقمٚمقُمف وُمٕم٤مرومف، أهنك إًمٞمف ُُمٜمزًُمف يمؾَّ شمنميع، وأودقمف يمنؾَّ 

ٞمز هنْم٦ٍم، وٟمن٤مط سمنف يمنؾَّ ؾمنٕم٤مدٍة، ذم أؾمنٚمقسمف اعمٕمجنز اًمٌٚمٞمنغ، واًمنقضم

اعمختٍم، ُم٤م يم٤من جيٛمع اًمٗمروع إمم االزوٞم٤مت، وم٤مىمت٣م إُمنر شمٗمّمنٞمَٚمٝم٤م 

رح، ويٌنلم  ويٌٚم نغ نوشمقوٞمحٝم٤م وشمٜم٘مٞمحٝم٤م، أن ضمٕمؾ اهلل رؾمقًَمف ُمـ يِم

َِل ويٕمٚم ؿ يمؾَّ ُم٤م أٟمزل إًمٞمف ىم٤مواًل:  ِّ َ لِلنَّاِس َنا نُز ْْلَا َِِيَْ  اّلِْكَر ِِلُبَّّيِ َِ نْ
َ
َوأ

 (33. )اًمٜمحؾ: َِِيِْهمْ 
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ٕمٜم٤مي٦م اًمٙمؼمى ُمـ اعمّمندر اًمثن٤مين ومٙم٤من اًم٘مرفُن اًمٙمريؿ ُمقوع اًم

واختذت هذه اًمٕمٜم٤مي٦م أؿمٙم٤مًٓ خمتٚمٗمن٦ًم، ومتن٤مرة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهق: رؾمقل اهلل 

 شمنمنيح   إمم   أظمرى و  اًم٘مرفن،   ًمٙمّٚمٞم٤مت  االزوٞم٤مت سمٞم٤من  إمم  رضمٕم٧ْم 

اعمّمٓمٚمح٤مت، وصم٤مًمث٦ًم إمم شمٗمًنػم اعمجٛمنالت، إؾمناقم٤ًم وإُمنالً ، إومٝم٤مُمن٤ًم 

و  (0)قم٤ٌمده سم٤مخت٤مذ طمٞم٤مة ٟمٌٞم نف أؾمنقًة يم٤مُمٚمن٦مً وىمٞم٤مُم٤ًم سمتٕم٤مًمٞمٛمف. طمتك أُمر اهلل 

َوَنزا ’’سم٤مًمٕمض  قمغم أىمقاًمِف وأومٕم٤مًمِف اًمتل وصٗمٝم٤م سم٤مًمقطمل ُمِمػمًا سم٘مقًمنف: 
 إمم وٟمٔمراً ( 3-2: اًمٜمجؿ) ‘‘4َّلَّ وَْْحٌ يُوَْح ِِْن ُهَو ِِ  3َينِْطُق َعِر الَْهَوى

َل شمٗمًػُم اًم٘مرفن ىمقًٓ وقمٛماًل، سم٤محلدي٨م.ؾُم  ذًمؽ  (1)ٛم 

 أهمية علم الحديث:
أؾمنن٤ٌمَب اًمٜمننزول ٔينن٤مت اًم٘مننرفن، وشمٗمًننػَمه٤م،  ٓرينن٥م ذم أنّ  

وشمنمحَيٝم٤م وشمٗمّمٞمَٚمٝم٤م وختّمٞمَّمٝم٤م وشمٕمٞمنلَم ُُمٌَْٝمَاِهن٤م، سم٤مإلون٤موم٦م إمم احلٞمن٤مة 

وىمّمَص شم٤مريِخ اإلؾمالم يمّٚمٝمن٤م  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اًمٓمٞم٦ٌّم عمـ محٚمٝم٤م وهق: رؾمقل اهلل 

شمرضمع إمم قمٚمؿ احلدي٨م، وٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م إّٓ سمف، ًمٙمقهنن٤م ُمرشمٌٓمن٦م 

أن ٟم٘مقل: أن ٟمٕمؼّم اًم٘مرفن سم٤مًم٘مٚم٥م واحلندي٨َم سمحٌنؾ اًمقريند،  سمف، ومال ضمرم
                                                           

يما يِمػم إًمٞمف ىمقًمف قمّزوضمّؾ: ومآُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف اًمٜمٌل إُمّل اًمذي ين١مُمـ سمن٤مهلل ويمٚمٛمتنف  (  0)

 ( 01واشمٌٕمقه. )إقمرال: 

ىمقًٓ ًمنف  أو ومٕمناًل أو   ملسو هيلع هللا ىلصوم٤محل٤مومظ اًمًخ٤موي يٕمّرل احلدي٨م سم٘مقًمف: ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌل  ( 1)

ٙمٜم٤مت ذم اًمٞم٘مٔم٦م واعمٜم٤مم. اًمًخ٤موي،  ًّ  فاح ألاديواث شم٘مريرًا أو صٗم٦ًم، طمتك احلريم٤مت واًم

 .03هن(، ص 0277اعمديٜم٦م اًمٜمقرة، 
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 :-رمحف اهلل –ويما يٙمت٥م اًمِمٞمخ ُمٜم٤مفمر أطمًـ اًمٙمٞمالين 

ًمٞمس احلدي٨م ُمـ اًمذراوع اًمروٞمًنّٞم٦م ًمتن٤مريخ قمٝمند اعمًنٚمٛملم ’’

 .(0)‘‘اًمّث٤مور ومح٥ًم9 سمؾ أوػ إًمٞمف شم٤مريَخ اًمٌنمي٦م أيًْم٤م

 الحاجة إلى صيانة علم الحديث:
نن ًَّ ٤مـمٕم٦م اًمقاوننح٦م اًمتننل ٓ جمنن٤مل ٕطمننٍد ومٞمٝمنن٤م ُمننـ احل٘منن٤موؼ اًم

ًمإلٟمٙم٤مر، أن صٞم٤مٟم٦م قمٚمؿ احلدي٨م لذو طمذَو طمٗمنظ اًم٘منرفن، وم٢مٟمنؽ إن 

سوم٧م اًمٜمٔمر قمـ إطم٤مدي٨م، دمد ُمٕمٔمَؿ اًمتٕم٤مًمٞمؿ آؾمنالُمٞم٦م، وقمنددًا 

ت٤مر، ظمٗمٞم٦ًم ذم ـمّل اًمٖمٞم٥م  ً  (1)هالواًل ُمـ شمقاريخ اإلؾمالم يم٤مُمٜم٦ًم، وراَ  اًم

اًمذي أًم٘م٤مه قمغم ُمنرًأى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -٤مُب اًمٜمٌل ويِمػُم إمم ٟمنمه وإؿم٤مقمتف ظمٓم

ُٞمٌٚم نِغ اًمِّمن٤مهد ومٚمْ ’’وُمًٛمٍع ُمـ اًمٜم٤مس سمٛمٜم٤مؾمن٦ٌم طمجن٦م اًمنقداع ىمن٤مواًل: 

 .(2)‘‘اًمٖم٤مو٥م

دقم٤م ًمّٚمذيـ يّتخذون احلٗمن٤مَظ قمنغم إطم٤مدين٨م،  -ث–يما أٟمف 

                                                           

)ديقسمٜمند، ُمٙمتٌنف ٟمٕمٞمٛمٞمنف،  تاوون ألحاونث ألُمٜم٤مفمر أطمًنـ اًمٙمنٞمالين: ُم٘مدُمن٦م يمتن٤مب   (  0)

 .6م(، ص 1117

ًمّم٤مطمٌف: أسمقاحلًـ قمكم احلًٜمل اًمٜمندوي، ت رنخألدعوتألوعزنمت ألإمم  راضمع ًمٚمتٗمّمٞمؾ (  1)

 .064 -061،  ص 4)ًمٙمٜم١م: ُمٙمتٌف ٟمنمي٤مت اؾمالم(، ج 

 .123ص 0ج البخ رى   (2)
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وإؿم٤مقمَتٝم٤م، واًمذوَد قمـ طمٞم٤موٝم٤م ُمٝمٜم٦ًَم ذيٗم٦ًم هلؿ: ٟميَّ اهلل قمٌدًا ؾمنٛمع 

 .(0)‘‘حِٗمَٔمٝم٤م ووقم٤مه٤م وأّداه٤مُم٘م٤مًمتل وم

وُمنـ شَمنٌَِٕمُٝمْؿ  -رى اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕمنلم –طمتك ضمٕمؾ اًمّّمح٤مسم٦ُم 

  شمٕمريَػ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمحٞمن٤مة اًمٜمٌنل -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم-ويمذًمؽ اعمحّدصمقن 

اًمِّمْٖمَؾ اًمِم٤مهِمَؾ هلؿ، وٟمٔمرًا إمم هذه إ ّٞم٦م وشمٜم٤مؾمؼ آطم٤مدي٨م  -ملسو هيلع هللا ىلص–

سمٍماِط  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  وم٠مهمٜمَقا احلٞم٤مَة ُمع يمت٤مب اهلل شمٌِٕمٝمؿ وم٘مٝم٤مُ  هذه إُم٦م9 

 اهلل اعمًت٘مٞمؿ.

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .24ص   مشكوةألادص بو   (  0)
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 الباب الثاني

 اإلسالم في أرض الهند:
ًم٘منند سمٚمٖمنن٧م اًمنندقمقة اإلؾمننالُمٞم٦م ذم اهلٜمنند ذم قمّمننقر اإلؾمننالم 

أّوًٓ ذم   اٟمتنم اإلؾمنالم   أٟمف   اًمت٤مريخ، إومم، يما ٓ خيٗمك قمغم دارس 

ذا اهلٜمند،  اِونرضمز ُمندن ُمنـ وهمػمه٤م ‘‘هاٟمدي٥م’’و  ‘‘ُم٤مٓسم٤مر’’

وذًمؽ سم٤مًمٕمرب اًمذيـ وردوا  إًمٞمٝم٤م دّم٤مريـ، ُمتخذيـ اؾمنتػماَد آُمنقاِل 

ُمٕمٝمؿ اإلؾمالم ًمٞمٜمنموه،  (0)اًمتج٤مري٦م وشمّمديره٤م وفمٞمٗم٦ًم هلؿ، طمتك محٚمقا

ٜمد واًمٌٜمج٤مب ومن٤مللم. يمن٤مٟمقا ُمنـ   ً وُمـ اًمٜم٤ّمطمٞم٦م إظمرى دظمٚمقا إمم اًم

هؿ  ىمٚمقسمن٤ًم، سمج٤مٟمن٥م ؾمنذاضم٦م أقمٛمؼ اًمٜم٤مس قمٚمًا، وأىمٚم ٝمؿ شمٙمٚمًُّٗمن٤م، وأسمنر 

احلٞم٤مة، وطمًـ إظمالا، ومؽميم٧م أوص٤موُمٝمؿ هذه ذم اًمٜم٤مس أصمرا يمٌنػمًا، 

وأّدت إمم شمٖمٞمػم إومٙم٤مر، وإٟمٔم٤مر، ومحٞمٜما ختقص ذم دراؾم٦م اًمتن٤مريخ، 

، وُمٖمنػَمَة سمنـ  -ملسو هيلع هللا ىلص –دمد ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌك  طمٙمَؿ سمـ اًمٕم٤مص اًمثَّ٘مِٗملَّ

ا سم٠ميدهيؿ ًمقا  يمٚمٛمن٦ِم ُمـ اًمذيـ محٚمق -رى اهلل قمٜمٝما –اًمٕم٤مص اًمث٘مٗمّل 

ً   إمم ‘‘اهلل رؾمقل حمٛمد اهلل، إَّٓ  إًمف ٓ ’’اًمتقطمٞمد:  ت اًم ٜمد، صمؿ اؾمنتٛمرَّ
                                                           

)ديقسمٜمند:  ايم٤مديٛمٞمن٦م ؿمنٞمخ اهلٜمند،   آئونا ألحيوياتألىا  ايمؼم ؿم٤مه ٟمجٞم٥م فسمن٤مدي،  ( 0)

  ميا تتألحبواا  ٞمن٥م اًمنرمحـ إقمٔمٛمنك، 9 و اًمِمنٞمخ طم58ٌهنن(، ص 0323

 .10،  ص 0هن(،  ج 0321)ديقسمٜمد:  ايم٤مديٛمٞم٦م ؿمٞمخ اهلٜمد، 
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، وُمٕم٤موين٦م يمنا ّسح  (0)-ب –      هذه اًمًٚمًٚم٦ُم إمم قمٝمد قمثان، وقمكمٍّ

 زُمنـ قمٛمنر ذم اًمّمنح٤مسم٦م يمن٤من’’  -رمحف اهلل –سمذًمؽ احل٤مومظ اسمـ يمثػم 

 .(1)‘‘وقمثان ومتحقا أواوؾ سمالد اهلٜمد

ل اهلٜمد سمٛمجٞمئ اًمّمح٤مسم٦م  ومٙمٞمنػ يٛمٙمنـ  -ب –ومٚما صم٧ٌم شمنمُّ

إًمٞمٝم٤م وُمٜمٝمؿ رسمٞمع سملم صنٌٞمح  -رمحٝمؿ اهلل –أن ٓ يث٧ٌم ورود اًمت٤مسمٕملم 

ٕمدّي  ًَّ يما يٙمت٥م اًمِمٞمخ ؾمٌح٤من قمكم ذم ؿم٠مٟمف: إٟمنف أّول  -رمحف اهلل –اًم

 .(2)‘‘ُمـ صٜمّػ ذم اإلؾمالم

 الحديث النبوي بالهند:
ٚمنقا رؾمن٤مًم٦َم اهلل وديٜمنف ٟمّمن٥م مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمنف أن اًمّمنح٤مسم٦م ضمٕم

 وىمنن٤مل اهلل، ىمنن٤مل ’’ نروا أرضم٤م هنن٤م سمننأقمٞمننٜمٝمؿ9 ومنن٢ممم أيننـ وصننٚمقا قمٓمَّنن

. ويما يٕم٤مًم٩م اًمٙم٤مشم٥م اإلؾمالُملُّ اًمِمٝمػم، اًمِمٞمخ أسمق احلًنـ ‘‘اًمرؾمقل

 ومٞم٘مقل: -رمحف اهلل –قمكم احلًٜمل اًمٜمدوي 

إىمٓم٤مر اًمتل ؾمِٕمدْت سم٤مإلؾمالم سم٠مهؾ اًمٕمرب، ؿمن٤مع ومٞمٝمن٤م قمٚمنؿ 

م، محٚمقا ُمٕمٝمؿ هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ إمم أيـ ارلٚمقا، احلدي٨م ُمع اإلؾمال

 وقمٜمقا سمف قمٜم٤مي٦م شم٤مُّم٦ًم، واهتؿ اًمٜم٤مس سمف ذم زُمـ ؾمٞم٤مدهؿ.

                                                           

 .36م )ٟمٔمػم فسم٤مد، ًمٙمٜم١م(، ص 1101ديًٛمؼم  "الفرق ن"ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ ؾمج٤مد ٟمٕماين،   (  0)

 .76،  ص 0م( ج 0866)سمػموت:  ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرل،   البوانةألوالنه نة احل٤مومظ اسمـ يمثػم،   (1)

ٜم٦م: سمدون( ص   تراجمألعل ءألاهلنو د أيقب اًم٘م٤مدري،  حمٛم (  2)  .2)اعمجٛمع اًمت٤مرخيك سمٙمراشمِمك، اًم
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واٟمٍمومقا إمم درؾمف وشمدريًف، واًمتّمٜمٞمػ ومٞمف، واًمتن٠مًمٞمػ قمنغم 

. وسم٤مالٛمٚم٦م: شمرى اهلٜمند ُمًنتٞمزًة سمن٤مًمٕمٚمقم اإلؾمنالُمٞم٦م، (0)ؿمتَّك اعمقاوٞمع

 سم٦م، صم٤مٟمٞم٤ًم سمٛمـ شمٌٕمٝمؿ.وظم٤مص٦م سمٕمٚمؿ احلدي٨م، أّوًٓ سم٤مًمّّمح٤م

علممم الحممديثو بلولممأ إلممى أيج الّرقمميو  ممم انحممدار  إلممى 
 الهايية بأرض الهند:

إٟمٍمل اًمٜم٤ّمس إمم اًمٕمٜم٤مي٦م سمٕمٚمؿ احلدي٨م ذم اًم٘من٤مرة اهلٜمدين٦م ُمنـ 

طملم دظمقل حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمّث٘مٗمّل إمم اهلٜمد وم٤مل٤ًم، وهذا سمداين٦م إُمنر، 

ويم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ خيندُمقن هنذا  -رمحٝمؿ اهلل –إمم أن ورد إًمٞمٝم٤م اًمت٤مسمٕمقن 

اًمٕمٚمَؿ اًمنميَػ، وم٠مٟمج٧ٌم اهلٜمد يم٤ٌمرًا ُمـ اعمحّدصملم، وشَمت٤مسمع اًمٜمن٤مس سمٕمند 

ذًمؽ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وؾمٙمٜمقا هب٤م، ورووهن٤م سمن٤محلٗمظ واإلشم٘من٤من، ُمنّدة 

 .(1)أرسمٕم٦م ىمرون، وؾم٤مرت سمٛمّمٜمّٗم٤مهؿ اًمريم٤ٌمن إمم أوم٤ما

ئ وأن ٟمٕمرض إًمٞمؽ اىمت٤ٌمؾم٤ًم ُمـ يمتن٤مب اعمن١مرخ اًمِمنٝمػم قمٌنداحل

 احلًٜمل اًمٜمدوي ٓؾمتٕمراض أوو٤مع اهلٜمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞما سمٕمد اًم٘مرن اًمّراسمع:

نٜمد، وشمٖمٚمٌَّن٧م قمٚمٞمٝمن٤م ’’  ً عم٤م اٟم٘مرو٧م دوًم٦م اًمٕمرب ُمنـ سمنالد اًم

                                                           
 .065ص  ت رنخألدعوتألوعزنمت اًمِمٞمخ اسمق احلًـ قمغم احلًٜمل اًمٜمدوي،   (  0)

،  )ُمٔمٗمرسمنقر، أقمٔمنؿ ضمنراه، هنووسح نألاورألعلمألحاونثحمٛمد راسمع احلًٜمل، اًمٜمدوي،  (  1)

 احلًنٜمل قمنغم أسمقاحلًـ’’، و 07-06ن( صه0322ُمريمز اًمِمٞمخ أسمقاحلًـ اًمٜمدوي،

 .066)ًمٙمٜم١م: ٟمنمي٤مت اؾمالم، د. ط. ( ص  ت رنخألدعوتألوعزنمت  اًمٜمدوي،
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٦م، وشمت٤مسمع اًمٜم٤مس ُمـ ظمراؾم٤من، وُم٤مورا  اًمٜمٝمنر  ٦م واًمٖمقريَّ اعمٚمقك اًمٖمزٟمقيَّ

٤ًٌم يم٤مًمٙمؼمي٧م إمحر، وقمنديا يمٕمٜم٘من٤م  اعمٖمنرب،  ص٤مر احلدي٨م ومٞمٝم٤م همري

همٚم٥م قمغم اًمٜم٤مس اًمِمٕمُر واًمٜمجنقُم، واًمٗمٜمنقن اًمري٤مونٞم٦َُّم، وذم اًمٕمٚمنقم و

اًمديٜمٞم٦َّم اًمٗم٘مُف وإصقُل. وَُمْمن٧ْم قمنغم ذًمنؽ ىمنرون ُمتٓم٤موًمن٦م، طمتنك 

ويمن٤من ىمّمن٤مرى ٟمٔمنرهؿ ذم  ،ص٤مرت صٜم٤مقم٦م أهؾ اهلٜمد طمٙمٛم٦م اًمٞمقٟم٤من

ًمٚمّّمٜمٕم٤مين، وم٢من شمرومَّع أطمد إمم ُمّم٤مسمٞمح  ‘‘ا إٟمقارُمِم٤مر’’احلدي٨م ذم 

ٜم٦م ًمٚمٌٖمنقي ًّ ـّ أٟمنف وصنؾ إمم درضمن٦م اًم ، أو إمم ُمِمنٙم٤مة اعمّمن٤مسمٞمح، فمن

اعمحدصملم، وُم٤م ذًمؽ إٓ سمجٝمٚمٝمؿ سم٤محلدي٨م، ومٚمذًمؽ شمراهؿ ٓ ينذيمرون 

هننذا اًمٕمٚمننؿ، وٓ ي٘مرأوَٟمننف، وٓ حيّثننقن قمٚمٞمننف، وٓ جيننذسمقن إًمٞمننف، وٓ 

يٕمرومقن يمتٌف، وٓ يٕمٚم ٛمقن أهٚمف، واًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ي٘منرأون اعمِمنٙم٤مة 

 .(0)‘‘اًمؼميم٦م، ٓ اًمٕمٛمؾ سمف، واًمٗمٝمِؿ ًمفٓهمػم، هذا قمغم ـمري٘م٦م 

 صمؿ يٙمت٥م ومٞما سمٕمد:

ـّ اهلل قمغم اهلٜمد سم٢مو٤موم٦م هنذا اًمٕمٚمنؿ، ومنقرد سمنف سمٕمنض ’’ طمتك ُم

 ُمـ أهؾ اهلٜمند أن  ،اًمٕمٚما  ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ
ِ
صمؿ ووّمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٕمض اًمٕمٚما 

احلدي٨م، وضم٤مؤوا سمف ذم اهلٜمد، واٟمتٗمنع  اًمنميٗملم وأظمذوا  رطمٚمقا إمم احلرُملم

ؿ ظمٚمؼ يمثػم ....يم٤مًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ قمكم اًمٗمتٜمنل، صن٤مطم٥م جمٛمنع هب

                                                           
)دُمِمؼ:  اعمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م(،   اليني فةألاإلسالموةأليفألاهلنو قمٌد احلئ احلًٜمل، اًمٜمدوي،  (  0)

 .025-024ص
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 .(0)‘‘اًمٌح٤مر، يم٤مٟم٧م ًمف يدضم٤مرطم٦م، ويٛمٜمك قم٤مُمٚم٦م ذم احلدي٨م

 الشيخ عبدالحق المحدث الّدهلوى يعلم الحديث:
 اًمننديـ ؾمنٞمػ سمنـ قمٌنداحلؼ سم٤مًمِمنٞمخ ؾمنٌح٤مٟمف اهلل ضمن٤م  صمنؿ ’’

ٜمد، وشمّمنّدى م، قمغم ؾمّٙم٤من اهل0142هٚمقي، اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمدّ  اًمٌخ٤مري

ًمٚمتدرس واإلوم٤مدة سمدار اعمٚمؽ دهغم، وىمٍم ّ تنف قمنغم ذًمنؽ، ومّمنٜمّػ 

طمتك ىمٞمؾ إٟمف أّول ُمنـ ضمن٤م   ،وظمّرج، وٟمنم هذا اًمٕمٚمؿ قمغم ؾم٤ما االّد 

حنده٤م جي ٓ اًمتنك احل٘م٤موؼ ُمـ وًمٙمٜمف. )‘‘سم٤محلدي٨م سم٤مهلٜمد، وذًمؽ همٚمط

 أطمٌد أٟمف اًمذي أقم٤مد هذا اًمٕمٚمؿ إمم ُمن٤م يمن٤من، طمٞمنٜما يمن٤من ُمّمن٤مرقم٤ًم سمنلم

 اعمقت واحلٞم٤مة(.

م، 0162صمؿ شمّّمدى ًمف وًمنده اًمِمنٞمخ ٟمنقر احلنؼ اعمتنقذم ؾمنٜم٦م 

 .(1)ويمذًمؽ سمٕمض شمالُمٞمذه وأوٓده

 الشا  يلي اهلل المحدث الدهلويو يعلم الحديث:
إن اًمِمخّمننٞم٦م اًمتننل ٟمراهنن٤م ذم ـمٚمٞمٕمنن٦م اًمٜمًنن٥م اًمٕمٚمٛمننل ٕيمننؼم 

ًمِمٞمخ اال٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ؿمٌف اًم٘م٤مّرة اهلٜمدي٦م: داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد، هق ا

إضمؾ، واعمحدث إيمٛمؾ، ٟم٤مـمؼ هذه اًمدورة، وطمٙمٞمٛمٝم٤م، ووم٤موؼ شمٚمؽ 
                                                           

  خألعباواق، حوا تألياو(، وظمٚمٞمنؼ امحند ٟمٔمن٤مُمك،  026-025)اعمرضمع اًمًن٤مسمؼ، ص (  0)

 .174هن(، ص 0273)دهغم:  ٟمدوة اعمّمٜمٗملم، د.ط،  

 .027 -026ص   اليني فةألاإلسالموةأليفألاهلنو قمٌد احلك احلًٜمل،   (  1)
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اًمٓمٌ٘م٦م وزقمٞمٛمٝم٤م، اًمِمٞمخ وزم اهلل سمـ قمٌند اًمنرطمٞمؿ اًمٕمٛمنري اًمندهٚمقي 

م، وم٢مٟمف ارلنؾ إمم احلجن٤مز، وأظمنذ قمنـ اًمِمنٞمخ أ  0075اعمتقذم ؾمٜم٦م 

ر قمنـ ؾمن٤ما  ـم٤مهر وقمـ همػمه ُمـ أوٛم٦م احلدي٨م، ورضمع إمم اهلٜمد، ؿمنٛمَّ

س و أومن٤مد، وظمنرج وصنٜمّػ، االّد وآضمتٝم ٤مد، ٟمنم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، ومندرَّ

رس  وىمد ٟمٗمع اهلل سمٕمٚمقُمف يمثػمًا ُمـ قمٌن٤مده اعمن١مُمٜملم، و شمنقمّم ُم٘من٤مم اًمندَّ

ة مخس وقمنميـ ؾمٜم٦م -رمحف اهلل-ًمقاًمده  ي٘منقل  (0)سمٕمد ووم٤مشمف، وذًمؽ ُمدَّ

ذم شمرمج٦م اًمِم٤مه وزم اهلل اعمحدث  -رمحف اهلل-اًمِمٞمخ قمٌد احلٞمئ احلًٜمل 

: إدواُر اًّمتننل ًمٕمٌٝمنن٤م اًمِمنن٤مه وزم اهلل اعمحننّدث -اهلل رمحننف-اًمنندهٚمقي 

اًمدهٚمقي أّدت إمم ؿمٞمقع احلدي٨م يم٤مًمٜم٘مقد اًمِمن٤موٕم٦م، وم٠مىمن٤مم اعمحندصمقن 

َت٦ِم  وظم٤مص٦م  ًّ ًمتدريس اًمٕمٚمؿ طمٚم٘م٤مت خمتٚمٗم٦م، وازدهر شمدريس اًمٙمت٥م اًم

 وؾمننٜمـ اعمًننٚمؿ، وصننحٞمح اًمٌخنن٤مري، صننحٞمح ’’اًمٙمتنن٥م إرسمٕمنن٦م: 

 طمتنك ًمٖمن٤مٍت  إمم احلندي٨م يمتن٥م ٚم٧موُٟم٘م ،‘‘داؤد أ  وؾمٜمـ اًمؽمُمذي،

 .(1)٦مسم٤مًمٕمرسمٞمّ  إعم٤ممٌ  هلؿ يم٤من ُم٤م اًمذيـ ويمذًمؽ اًمٕم٤مُم٦م ُمٜمٝم٤م اؾمتٗم٤مد

 أبناء الشا  يلي اهلل المحدث الدهلوي يعلم الحديث:
سم٤معمحدث اًمندهٚمقي، ؾمن٤مر  -رمح٦ُم اهلل شمٕم٤ممم -وطمٞمٜما اؾمت٠مصمرت 

ٞمع اًمديـ، أسمٜم٤مُ ه أىمداَُمٝمؿ إمم إُم٤مم وهؿ: اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز، واًمِم٤مه روم

وُمنـ  -شمٖمٛمدهؿ اهلل سمروقاٟمف –واًمِم٤مه قمٌد اًم٘م٤مدر، واًمِم٤مه قمٌد اًمٖمٜمل 

                                                           
 .34) دهكم اومْمؾ اعمٓم٤مسمع(،   صحو تألويل ألؿمٞمخ رطمٞمؿ سمخش،  (  0)

 .041ص ترمجةألاليني فةألاإلسالموةأليفألاهلنو ألقمٌداحلئ احلًٜمل اًمٜمدوي،  (  1)
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طمًـ احلّظ هلذه إهة اًمٕمٚمٛمٞم٦م أٟمنؽ ٓ دمند ؾمٚمًنٚم٦ًم ًمتندريس هنذا 

نٝم٤م إًمٞمٝمن٤م، ٕهنن٤م  ًَ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض ذم اهلٜمد9 إّٓ وهل شمٜم٥ًم ٟمٗم

٧ٌَّْم ُمـ َُمٜمْٝمٚمٝم٤م، و اؾمَتَ٘م٧ْم ُمـ ُمقرده٤م، واهمؽموم٧م ُمـ ومْم٤مًم  تٝم٤م.َه

 المحدث الدهلوي ي منهج التدريس:
ذم يمت٤مسمننف اعمًننّٛمك سمننننن  -رمحننف اهلل–سمننلمَّ اعمحنندث اًمنندهٚمقي 

صمٚمث٦م ـمرٍا إلًم٘م٤م  اًمدرس واظمت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م أذيُمنُره:  ‘‘أٟمٗم٤مس اًمٕم٤مروملم’’

وإؾمنت٤مذ يًنٛمع، ومن٢من ينرى  -ث –أن ي٘مرأ اًمتٚمٛمٞمذ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

ؾ، أوينرى اًمتٜمٌٞمنف قمنغم أُمرا ه٤مُم٤ًم جي٥م اإلظم٤ٌمر قمٜمف أو شمٗمّمنٞمٚمف، ومٞمٗمٕمن

ظمٓمنن٠م ٓزُمنن٤ًم ومٞمٌٞمٜمننف9 و إٓ ومٞمنن٠مُمر سمننتالوة إطم٤مدينن٨م. وُيٕمننرل هننذا 

 (0).‘‘اًمند’’إؾمٚمقب ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمنن 

 أسرة المحدث الدهلوي ي إفادتها العلمية:
شمٌّقأ ُم٘م٤مَُمنف  -رمحف اهلل–سمٕمد أن شمقذّم اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز اًمدهٚمقي 

، شمٚمٛمٞمُذه، وؾمٌُٓمف اًمِم  -رمحنف اهلل–٤مه حمٛمد إؾمنح٤ما اًمندهٚمقي اًمٕمٚمٛملَّ

ٌَف اًمِم٤مه قمٌد اًمٖمٜمنل اعمجنددي،  وسمٕمد أن ؿمّد رطم٤مًَمف ًمٚمٝمجرة، شمقمّم ُمٜمّم

اًمدهٚمقي، وُمـ أطمد شمالُمذة اًمِم٤مه قمٌند اًمٕمزينز اعمحندث اًمندهٚمقي، 
                                                           

( ) ُمريمنز اهلناوألوألعلامألاقاونث)   هنووسح نألاورألعلامألحاونث ر احلٗمٞمظ اًمٜمدوي، ٟمذ (  0)

 .031هن(،  ص0322اًمِمٞمخ أ  احلًـ قمكم احلًٜمل اًمٜمدوي 
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ومؽمى قمددًا ٓ سمن٠مس سمنف ُمنـ  -رمحف اهلل–اًمِمٞمخ ممٚمقك قمغم اًمٜم٤مٟمقشمقي 

ُمٜمن٤م اًمٙمٌنػم حمٛمند ىم٤مؾمنؿ قمٚما  ديقسمٜمند ىمند شمتٚمٛمنذ قمٚمنٞمٝما وُمنٜمٝمؿ إُم٤م

اًمٜم٤مٟمقشمقي،وسم٤مالٛمٚمنن٦م ىمنند شمقّصننٚم٧م اإلومنن٤مدة اًمٕمٚمٛمٞمنن٦م ٕهة اعمحنندث 

 -رمحنف اهلل–اًمدهٚمقي إمم إُم٤مُمٜم٤م اًمٙمٌػم، اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي 

وم٠موٓ ىمن٤مم سمن٠مدا  هنذه إُم٤مٟمن٦م، واًمٗمريْمن٦م اًمٕمٚمٛمٞمن٦م  (0)ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ 

ديقسمٜمنند،  سمٜمٗمًننف، صمننؿ ىمنن٤مم سمت٠مؾمننٞمس اال٤مُمٕمنن٦م اإلؾمننالُمٞم٦م داراًمٕمٚمننقم

ج سم٤مًمٜمج٤مح، ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٙمره أطمد.  إلؿم٤مقمتٝم٤م، وٟمنمه٤م ومُتق 

 

 

 

 

------------------- 

  

                                                           
)ديقسمٜمند: ُمٙمتٌن٦م داراًمٕمٚمنقم ديقسمٜمند  ت رنخألدارالعلومألدنوبنو اًمًٞمد حمٌقب اًمروقي،  (  0)

 .84م(،  ص0881
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 الباب الثالث
 سلسلة المحدث الدهلوي لعلم الحديث ياإلمام النانوتوي:
ومًٚمًٚم٦م قمٚمؿ احلدي٨م اًمذي ي٤ٌمهل هب٤م يمؾ أطمد ذم اهلٜمد، ًمإلُمن٤مم 

اًمٜمن٤مٟمقشمقي، سمقاؾمنٓم٦م  وزم اهلل اعمحدث اًمندهٚمقي، اٟمت٘مٚمن٧م إمم اإلُمن٤مم

أسمٜم٤م ه، وشمالُمٞمذه ُمـ: اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز، واًمِم٤مه حمٛمدإؾمح٤ما، واًمِمن٤مه 

، هق اًمذي ٟمتٜم٤موًمف سم٤مًمٌح٨م، ذم ف إلم مألالن ىوتويقمٌد اًمٖمٜمل اعمجددي، 

 هذا اًمقىم٧م، وٟمّتخذه ُمدارًا وٟم٘مٓم٦ًم ًمٜم٤م ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم.

 موجز ترجمة لإلمام الكبير محمد قاسم النانوتوي:
خ، طمج٦م اإلؾمنالم، اإلُمن٤مم اًمٙمٌنػم حمٛمند ىم٤مؾمنؿ سمنـ وًمد اًمِمٞم

اًمِمٞمخ أؾمد قمكم سمـ همالم ؿم٤مه سمـ حمٛمد سمخنش اًمّمندي٘مل، اًمٜمن٤مٟمقشمقي 

 قمن٤مم اعمقاومنؼ ه،0137 قمن٤مم ؾمنٝم٤مرٟمٗمقر، سمٛمديرين٦م ،‘‘ٟم٤مٟمقشمنف’’سم٘مري٦م 

أ  سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف  سمًٞمدٟم٤م ٟمًٌف ويتّمؾ م،0721/0722

 دراؾمنتف شمٚمّ٘منك. ‘‘طمًـ ظمقرؿمٞمد’’وأرو٤مه، ي١مّرخ اعمقرخ ُمقًمَده سمنن

 اعمقًمنقي اًمِمنٞمخ قمنغم ومتتٚمٛمنذ ديقسمٜمد إمم ؾم٤مومر صمؿ وـمٜمف، ذم اإلسمتداوٞم٦م

 إم ُمنـ ضمنّده ُمنع ‘‘ؾمنٝم٤مرٟمٗمقر’’إمم ارلنؾ ُمدة وسمٕمد قمكم، ُمٝمت٤مب

ٗم٤مرؾمنٞم٦م قمنغم واًم اًمٕمرسمٞمن٦م ُمنـ راتناعمختّمن وىمر  وطمٞمداًمديـ اًمِمٞمخ
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مم دهنكم، اًمِمٞمخ حمٛمد ٟمقاز، ومٚما شمقذّم ضمده، رضمع إمم وـمٜمف، صمؿ ؾمن٤مومر إ

طمٞم٨م شمٚمّ٘مك اًمٕمٚمؿ قمكم اًمِمٞمخ ممٚمقك قمكم اًمٜم٤مٟمقشمقي، وم٘منر  قمٚمٞمنف ؾمن٤مور 

 ذم ؿمن٤مرك صمنؿ ،‘‘دهكم يمٚمٞم٦م’’اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م، وسمٕمد ذًمؽ اًمتحؼ سمنن 

ؿ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلٚم٘م٦م  ً ٝمن٤م، وم٠مظمنذ يمٚم   اهلٜمد ذم اًمّمدارة ُمٙم٤من دم

احلنندي٨م قمننـ اعمحنندث االٚمٞمننؾ اًمِمننٞمخ قمٌنند اًمٖمٜمننل سمننـ أ  ؾمننٕمٞمد 

وسمٕمد أن أيمٛمؾ دراؾمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اشّمّمؾ  (0)قي، وٓزُمف ُمدة ـمقيٚم٦م اًمدهٚم

سم٤محل٤مج إُمداد اهلل اعمٝم٤مضمر اعمٙمنل، وم٤مختنذه ُمرؿمندًا ًمنف ذم أُمنقر اًمنديـ، 

واقمتؼمه ُمرسمٞم٤ًم، وسم٤ميٕمف، قمغم ٟمٍمة ديـ اهلل قمزوضمؾ و اىمتٌس ُمـ أٟمنقار 

 (1)ُمٕم٤مرومف يمثػمًا.

 م:7857مساهمتأ في حريب سنة 
طمتالل آٟمجٚمٞمنزي ذم اهلٜمند، قمن٤مم اٟمٗمجرت صمقرة قم٤مُم٦م ود آ

م، وذًمننؽ ٕن اإلٟمجٚمٞمننز ىمنند أؾمنن٤مل دُمنن٤م  اعمًننٚمٛملم ظم٤مّصنن٦م، 0746

                                                           
9  281-280ص ،6ج سمن٤مغ(   فرام  حمٛمد ُمػم :راشمٌم)اًمٙمألاخلواطر ألىزهة احلًٜمل،  قمٌد احلئ (  0)

ات اور اكرانےمألىا ىوتوي ألق سامألحمماوألموتى ’’و اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي،  :  ديقسمٜمند) ،‘‘حي

مشا ه أل، و اًم٘م٤مري ومٞمنقض اًمنرمحـ،  51-30ه(،  ص0306ؿمٞمخ اهلٜمد ايمٞمدُمل داراًمٕمٚمقم

ٞمخ قم٤مؿمنؼ اهلنل 9  واًمِمن440، ص0(، ج0245)ٓهنقر: ُمٙمتٌنف قمزيزين٦م،   عل ءألدنوبناو 

 .28هن(،  ص0317)ُمٙمتٌف ٟمٕماٟمٞمف ديقسمٜمد،  العن قووألالي لوة اًمؼمين، 

تا رنخألدارالعلاومأل9 61ص اتم مألالنا ىوتوي ألحو تا ألوخوم تا  اًمِمٞمخ أؾمػم إروي،  (  1)

 .014-013، ص0ج دنوبنو 
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واقمتدى قمٚمٞمٝمؿ، ومٕمّٛم٧م اًمّثقرُة اهلٜمَد اًمِماًمٞم٦َم، ومقىمٕم٧م ُمٕم٤مرك داُمٞم٦م ُمع 

اإلٟمجٚمٞمز ومٌٞمٜما يم٤مٟم٧م اهلٜمد متّر هبنذه إين٤مم، إذ ٟمِمن٧ٌم اًمثنقرُة ذم ُم٘منّر 

 ًمٚمجٜمنقد، اًمنذاِ   آؾمت٘مالَل ’’ اعمديٜم٦مُ  ؿمٝمدت يما ‘‘ُمػموت’’االٜمقد 

 ومٝمنذه ‘‘هبنقن ه٤مٟمنف’’ ىمري٦م ذم ًمالُمالك ًمّم٤مطم٥م اًمِمٜمؼ إمم سم٤مإلو٤موم٦م

 ُمنـ اهلٜمند ًمتخٚمنٞمص اًمٜمن٤مس قمقاـمنػ إصمن٤مرة إمم أّدت إًمٞمٝمن٤م وُم٤م يمٚمٝم٤م

، وم٤مضمتٛمع اإلُمن٤مُم اًمٜمن٤مٟمقشمقي، وروم٘من٤مُ ه ًمٚمخنقض ذم (0)اًمٖم٤مؿمؿ احل٤ميمؿ

ؿمننٞمخ اإلُمنن٤مم هننذه اعمًنن٠مًم٦م، وُمننٜمٝمؿ: احلنن٤مج إُمننداد اهلل اًمٕمٛمننري )

اًمٜم٤مٟمقشمقي(، واحل٤مومظ و٤مُمـ اًمِمٝمٞمد، واًمِمٞمخ رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهك، 

واًمِمٞمخ حمٛمد ُمٔمٝمر اًمٜمن٤مٟمقشمقي، واًمِمنٞمخ حمٛمند اًمتٝمن٤مٟمقي، واًمِمنٞمخ 

 .(1)-رمحٝمؿ اهلل –حمٛمد أطمًـ اًمٜم٤مٟمقشمقي وُمـ ؾمقاهؿ 

اًمنميٕم٦م  شمرى   ُم٤مذا  وهك:   ه٤مُّم٦مٌ   ىمْمّٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ   ُمـ  ومث٤مرت        

ًنن٤م ٦م ذم االٝمنن٤مد وننّد اإلٟمجٚمٞمننز. هننؾ جيننقز، أم ٓ  اإلؾمننالُمٞم٦م اعم

وم٤مؾمتٕمروقا إطمقال، ومقضمندوا أن اإلٟمجٚمٞمنز ىمند اؾمنتقمم قمنغم اهلٜمند 

 اؾمنٛمٝم٤م، إّٓ  ‘‘هب٤مدرؿمن٤مه’’سمٙم٤مُمٚمف، ُمن٤م سم٘مٞمن٧م ؾمنٚمٓم٦م اعمٚمنؽ اعمٖمنقزم 

 شمٜمّمنػم اعمًنٚمٛملم اهلٜمنقد، وأٟمنف ىمند قمنغم اًمؼميٓم٤مٟمقي اًمؼمعم٤من واشمٗم٘م٧م

دهٚمقى اًمٗمتنقى ًمٚمجٝمن٤مد ونّد أصدر اًمِمن٤مه قمٌنداًمٕمزيز اعمحندث اًمن

 آٟمجٚمٞمز.
                                                           

 .25م ص 1114 يعبةألاليرآنألوالسنةألبج معةألكراتشى حمٛمد أؾمٕمد ،  (  0)

 .68) ايم٤مديٛمٞم٦م ؿمٞمخ اهلٜمد سمديقسمٜمد(،  ص  اقو ةألواخلوم ت  إدروي،  اًمِمٞمخ أؾمػم (  1)
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س سمٜمٞم٤من االٝم٤مد قمغم يد اًمًٞمد أمحد اًمِمٝمٞمد، واًمِمن٤مه  وأٟمف ىمد أؾم 

ومٚمنا رأى اعمِمن٤موخ هنذه إوون٤مع،  -رمحٝمنا اهلل-إؾماقمٞمؾ اًمِمنٝمٞمد 

ومٗمٙمّروا، صمؿ ومّٙمروا، وم٤مشمٗمؼ يمٚمُّٝمؿ قمغم شمن٠مُمػم احلن٤مج اُمنداد اهلل اعمٝمن٤مضمر 

وشمؿ ذًمؽ يمٚمف سمرأي اإلُمن٤مم حمٛمند وم٤ٌميٕمقا قمغم يده،  -رمحف اهلل–اعمٙمك 

،  إرض  ذم    اٟمتنموا   ذًمؽ  وسمٕمد  (0)- رمحف اهلل – اًمٜم٤مٟمقشمقي   ىم٤مؾمؿ 

ٓؾمتٕمداد االٝم٤مد، وإقمداد اًمُٕمّدِة، وقَمِٛمؾ اًمؽمشمٞم٤ٌمت، طمتك ىم٤مُم٧م طمرٌب 

 اًمٕمٚمنا  إومنذاذ ويمتٞمٌن٦ٍم ُمنـ ضمنٞمِش اإلٟمجٚمٞمنز ذم ؾمن٤مطم٦م 
ِ
سملم هن١مٓ 

 اًمٗمان٦مَ  هنذه اهلل ومٜمٍم ( فٟمذاك ٟمجر ُمٔمٗمر ُمديٜم٦م أقمال ُمـ) ‘‘ؿم٤مُمكم’’

هنذه هنك اعمٕمريمن٦م اًمتنك  (.1)ُمٜمٙمنرًة، هزيٛمن٦مً  اإلٟمجٚمٞمنز ومٝمزُمقا اًم٘مٚمٞمٚم٦م،

شمٖمٛمننّده اهلل سمٗمْمننٚمف –ٝمنن٤م اًمِمننٞمخ احلنن٤مومظ ونن٤مُمـ اًمِمننٝمٞمدد ومٞماؾمتِمننٝم

وم٠ُمصدرت إُمر سم٢مًم٘م٤م  اًم٘مٌض قمغم اإلُم٤مم اًمٜمن٤مٟمقشمقى، وقمنغم  -ورمحتف

ٞمخ اُمنداد اهلل خمتٗمٞمن٤ًم إمم ُمٙمن٦م يمؾ  ُمـ راوَمَ٘مف ذم هذا االٝم٤مد، ومٝم٤مضمر اًمِم

اعمٙمرُم٦م، وسم٘مل اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ خمتٗمًٞم٤م ذم اهلٜمد، يٜمت٘منؾ ُمنـ ىمرين٦ٍم إمم 

ىمري٦ٍم، وُمـ ُمديٜم٦م إمم ُمديٜم٦ٍم، وأُم٤م اًمِمٞمخ رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل، ومٗمن٤مز 

اإلٟمجٚمٞمز ذم إًم٘م٤م  اًم٘مٌض قمٚمٞمف، طمتك ُأًم٘مل ذم اًمًجـ، ىم٣م هٜم٤مك ؾمّت٦م 

                                                           
) أيم٤مدُمٞمن٦م ؿمنٞمخ اهلٜمند اإلما مألالنا ىوتوي ألحو تا ألوخوم تا  ألاًمِمٞمخ أؾمنػم إدروي،   ( 0)

 .68سمديقسمٜمد(،  ص 

،  1م(، ج0883)ُمٙمتٌنف داراًمٕمٚمنقم ديقسمٜمند،  سواى ألق سامى ُمٜم٤مفمر أطمًـ اًمٙمٞمالين،  (  1)

 .016ص 
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ذم ( 0)ق اًمٕم٤مم قمنـ اًمّثنقار واعمجنرُملمأؿمٝمر، صمؿ أقمٚمـ آٟمجٚمٞمز قمـ اًمٕمٗم

م. وسم٤مالٛمٚم٦م ىمد سمٕم٨م اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي طمٞم٤مًة ضمديدًة 0774ٟمقومٛمؼم ؾمٜمف 

ذم هذه احلريم٦م ود آٟمجٚمٞمز، وؾمّجؾ اًمت٤مريخ ُم٤ٌمرزشمف هنذه سمحنرول 

 .(1)ذهٌّٞم٦م

تأسمممميس الةامعممممة اإلسممممالمية دارالعلمممموم ديوبنممممد يإجممممراء 
 حركة تأسيس المدارس:

س اًمت٤مريخ أن اإلٟمجٚمٞمز ىمند اضمتن٤مز احلندوَد مم٤م ٓ خيٗمك قمغم دار

٦م سمٕمد إظمٗم٤ما صمقرة قم٤مم  م، ومجٕمؾ يٗمرض 0746يمٚمَّٝم٤م ذم قم٤مـمَِٗمتِٝم٤م اًمث٠مريَّ

ن٦ًم، وهينِدم اعمندارس اًمتنك  اإلقمدام قمغم اعمًٚمٛملم واًمٕمٚما  ُمنٜمٝمؿ ظم٤مصَّ

 ىمن٤مل’’يم٤مٟم٧م أّدت دورًا سم٤مرًزا ذم إٟم٤مرة أرضم٤م  اهلٜمد وأضمقا ه٤م سم٠مصقاِت 

 ظمٓمَّن٦مً  اإلٟمجٚمٞمنز وونع إظمنرى اًمٜم٤مطمٞمن٦م وُمـ. ‘‘اًمرؾمقل وىم٤مل اهلل

 ذم أذهن٤مهنؿ وصنقغ اعمًنٚمٛملم وأسمٜمن٤م  اعمًنٚمؿ، اًمِمٕم٥م ًمتٜمّمػم ـمريٗم٦مً 

  ُمنـ اًمٖمرسمٞمن٦م احلْمن٤مرة ىمقاًم٥م
ِ
 سمت٠مؾمنٞمس وذًمنؽ اًمتٕمٚمنٞمؿ، ظمٓمَّن٦م ورا 

، إمم اًمندا اعمٜمٝم٩م سمتدريس هٛمتؿّ  اًمتك واال٤مُمٕم٤مت اًمٙمّٚمٞم٤مت رد اًمٖمنر  

ن٦ًم ىمن٤مواًل  (LORD MEYKALY)أن ووع اًمّٚمقرد ُمٞمٙم٤مزم  ظمٓمَّن٦ًم ظم٤مصَّ

 إٟمِمن٤م  هنق اًمتٕمٚمٞمٛمٞمن٦م ظمّٓمتٜم٤م ُمـ اًمٖمرض إن’’ىمقًمَتف اعمٕمرووم٦َم اًمت٤مرخيّٞم٦َم 
                                                           

درن ألب ديألهنووسح نألكاىألىشايةأل. ؿمٛمس اهلدى، 044 -024ص  1رضمع اًم٤ًمسمؼ، ج اعم (  0)

 .018-017، )دهكم، ؿم٤مهد ومٌٚمٞمٙمٞمِمٜمز( صث ىو ألمنيألقونمألدهيلألك لجألك كردار

 .031،  ص 1، ج سواى ألق سميُمٜم٤م فمر اطمًـ يمٞمالين،  (  1)
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ؾ، هٜمديَّ  يٙمقن اهلٜمد، ذم ضمٞمؾ ، (0)واًمذهـ اًمٗمٙمر وأورو َّ  واًمٚمَّقن اًمٜمًَّ

وىمد يم٤من هلذا اهلت٤مل اًمذى هتٗم٧م سمف اًم٘مقة احل٤ميمٛم٦م اًمٗم٤مل٦م أصمرا سم٤مًمًٖمن٤م ذم 

ٟم٧م قم٤مىمٌن٦م أُمرهن٤م أن اًمنٜمّش  اهلٜمندّي، وإن يمن٤من اعمجتٛمع اهلٜمدي، ويم٤م

٤م، سمندأ يتٓمنّقر ومٙمنره وقم٘مٚمنف، ويّمنٓمٌغ سم٤مًمّمنٌٖم٦م  سمجًٛمف وًمقٟمف هٜمديًّ

ومٙمنا شمنآُمر إقمنداُ  ونّد  (1)اإلٟمجٚمٞمزي٦م إمم طمّد هيّدد يمٞم٤مٟمنف وُمًنت٘مٌٚمف

 قمٚمٞمٝمن٤م هِن٤موٞمًّن٤م، 
ِ
إه واًمٌٞمقشم٤مت اًمٕمٚمٛمّٞمن٦م، حمٙمٛمنلم ظمّٓمنَتٝمؿ ًمٚم٘مْمن٤م 

عمًٞمحٞم٦م ذم اهلٜمد يمٚمٝم٤م، وشمٜمّمنػم أهٚمٝمن٤م، طمتنك اشمٗم٘مقا قمغم ٟمنم اًمدقمقة ا

: ٟمح٥ًم أّٟمٜم٤م ٟمتٕم٤مود ومٞما ٟمًتٝمدل، وُمـ  ىم٤مل روٞمس اًمقزرا  اًمؼميٓم٤مين 

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمنُم اًمدقمقة اعمًٞمحٞم٦م ذم أىمَم اهلٜمد وذم مجٞمع ٟمقاطمٞمٝمن٤م، 

وهذا ٓ يِمٙمّؾ أُمرًا واضم٤ًٌم قمٚمٞمٜم٤م ومح٥ًم، سمنؾ يتّمنؾ سمنف ُم٤مٟمريند ُمنـ 

ن٦ُم . طمتك (2)‘‘اعمّمٚمح٦م أيْم٤مً  ظُمّٞمؾ إمم اًمٜم٤َّمس أن اهلٜمد ؾمنُتٕم٤مد قمٚمٞمٝمن٤م ىمّمَّ

، وم٢مٟمف اعمتٗمنؼ أن اعمًنٞمحٞم ٦م قمندٌو  يـ اعمًٞمحٞمك  إؾم٤ٌمٟمٞم٤م وشمّمػم ُمريمًزا ًمٚمد 

ٓسم٠مس سمف، وأي٘مـ اًمٜم٤مس أن اإلؾمالم ٓ يٌ٘مك طمٞم٤ًّم ذم أرض اهلٜمد ويٚمٗمظ 

 أٟمٗم٤مؾمف إظمػمة.

ومٗمك ُمثؾ هذه إوون٤مع أدرك قمٚمنا  اعمًنٚمٛملم اًمٖمٞمن٤مرى قمنغم 
                                                           

ن دينري )ُمٙمتٌنف احلنؼ، ُمن٤مدر  مسل ىونألكا ألرويا ألمساحيو  ـمٗمٞمؾ امحد اعمٜمٖمٚمقري،  (  0)

 .060هن(، ص 0311ضمقهمٞمِمقري، ممٌئ، 

 .6، )داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(،  ص ج معةألدارالعلومألدنوبنو ألت رخيه ألوخوم هت اعم١مًمػ: سمدون،  (  1)

قمدد ظم٤مٌص قمـ اال٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد، ؾم٤مهٞمقال سم٤ميمًنت٤من،  جملةألالريوو (  2)

 .201ص 
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ؾمالم سم٠من ؾمٞمٓمرة اإلٟمجٚمٞمز قمغم اهلٜمد9 سمؾ وضمقده٤م، صمؿ سم٘م٤م  ه٤م قمٚمٞمٝم٤م اإل

ظمٓمر قمغم اًمديـ، وأٟمف ٓ ؾمنٌٞمؾ إمم احلٗمن٤مظ قمنغم اإلؾمنالم، وشمٕمن٤مًمٞمؿ 

ر اًمنراهـ واؾمنتٕم٤مدة جمند ناًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وُمثٚمف وأظمالىمنف ذم اًمٕمّمن

اعمًٚمٛملم اًمٖم٤مسمر9 إٓ سمٜمنم قمٚمقم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وإؿمن٤مقمتٝم٤م، وختنري٩م 

٤مة، جيٕمٚمقن هذا إُمر اًمِمٖمَؾ اًمِم٤مهمَؾ هلؿ، و يٜمٍمومقا إًمٞمف، قمٚما ، و دقم

ٌُّقا ًمدومع هذا ا،ٓمر وأىمدُمقا أٟمٗمًنٝمؿ قمنغم ذًمنؽ، و ذم ـمٚمٞمٕمنتٝمؿ،  ومٝم

ٟمرى ا،ٚمػ إظمنػم ًمٚمِمن٤مه وزم اهلل اعمحندث اًمندهٚمقي وهنق اإلُمن٤مم 

واشمٗم٘مقا قمغم  -رمحف اهلل–اًمٙمٌػم، طمج٦م اإلؾمالم حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي 

 اًمٚمنقرد’’ل اإلٟمجٚمٞمنزيَّ اًمتٕمٚمٞمٛمنل اًمنذي هتنػ سمنف أن ي٘م٤مسمٚمقا اهلتن٤م

، ُمريمزٍ  سمت٠مؾمٞمس 9‘‘ُمٞمٙم٤مزم ، وُمٕم٘منؾٍ  إؾمنالُملٍّ ، وُمٕمٝمندٍ  ديٜمنلٍّ  ومٙمنريٍّ

 وضمنقهره سمٚمقٟمنف يٙمنقن ضمٞمؾ إجي٤مد هق اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ همروٜم٤م سم٠من: ىم٤موٚملم

ر هٜمدي٤ًم، ج ٟمٗمًف سمن٤مًمٕمقاـمػ اإلؾمنالُمٞم٦م ومتق اإلؾمالم، سمٜمقر ىمٚمٌف ويتٜمقَّ

 (0). صم٘م٤موم٦ًم وطمْم٤مرًة، وؾمٞم٤مؾم٦مً 

/ 21ه ُمقاوم٘من٤م 0172/حمرم احلنرام 04ومٌدأوا هبذه احلريم٦م ذم 

 ؿمنجرة فمنؾ ل٧م ‘‘ديقسمٜمد’’م ذم ىمري٦ٍم جمٝمقًم٦م، قمروم٧م سمن0755ُم٤ميق 

ومل يٙمتػ اإلُم٤مم قمنغم شم٠مؾمنٞمس ضم٤مُمٕمن٦م  (1) ‘‘شمِمتف’’ ُمًجد ذم اًمرُم٤من
                                                           

)ديقسمٜمد:  ُمٓمٌٕم٦م داراًمٕمٚمنقم   ألت رخيه ألأهوافه  ج معةألدارالعلومألدنوبنواعم١مًمػ: سمدون،  (  0)

 .2ديقسمٜمد( ص

 )ديقسمٜمنند: ُمٙمتٌنن٦م داراًمٕمٚمننقم، تاا رنخألدارالعلااومألدبوبنااو اًمًننٞمد حمٌننقب اًمروننقي،  (  1)

 .044، ص0هن(،  ج0311
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ديقسمٜمد9 سمؾ ؾم٤مر ىمدَُمف إمم إُم٤مم. وعم٤م أن اإلُمن٤مم يمن٤من طمريمن٦ًم ُمًنت٘مٚم٦ًم 

ًمٗمٙمننرة اًمٜمٌٞمٚمنن٦م، ومٙمننرة شم٠مؾمننٞمس اعمنندارس، واًمٙمت٤مشمٞمنن٥م ًمتٜمٗمٞمننذ هننذه ا

اإلؾمالُمٞم٦م، أؾّمس ٟمحق قمنم ُمدارس ذم اعمدن اعمختٚمٗم٦م ُمـ: ُمراد فسمن٤مد، 

وؾمٝم٤مرٟمٗمقر، وهمالوهل، وه٤مٟمف هبقن، وُمػموت، وُم٤مؾمقاه٤م ُمـ اعمندن 

ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اًمِماًمٞم٦م ذم اهلٜمد، ومٙما يٕم٤مًم٩م اعم١مّرخ اًمِمنٝمػم، اًمًنٞمد حمٌنقب 

 اًمروقي ومٙمره ومٞمٙمت٥م:

 ًمإلُمنن٤مم اًمٕمٔمٞمٛمنن٦م اعمجٞمنندة وإقمننال ا،٤مًمنندة، اعمننآصمر ـُمنن’’

 اًمٕمٚمنقم سمٜمٝمْمن٦م اًم٘مٞمن٤مم ُمًنتٝمدوم٤مً  اًمتٕمٚمٞمٛمٞمن٦م احلريمن٦م إطمٞم٤م  اًمٜم٤مٟمقشمقي

 وهنل اًمثاٟمٞمن٦م، إؾم٤مؾمنٞم٦مَ  اعمٌن٤مدَئ  ووٕمف سمج٤مٟم٥م اهلٜمد، ذم اإلؾمالُمٞم٦م

ٛمٞمنع اعمندارس واال٤مُمٕمن٤مت إهٚمٞمن٦م، ال ؾمػمٍ  وـمري٘م٦مَ  قمٛمؾٍ  ظمٓم٦َّمَ  متثؾ

 (0).‘‘ٕم٘مقد سمٜمقاصٞمٝم٤موٓؿمؽ أن ومالطمٝم٤م ُم

 ويٙمت٥م اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه:

 احلندَّ  ديقسمٜمند داراًمٕمٚمنقم شم٠مؾمٞمس يٕمدّ  مل اًمٜم٤مٟمقشمقي اإلُم٤مم إن’’

 ًمٚمٛمًنٚمٛملم  ًمٞمتٞمنَّ   ضمديد9  ُمـ  شمٕمٚمٞمٛمٞم٦مً   طمريم٦مً   أٟمِم٠م  سمؾ  ًمف9  إىمَم

 (1). ‘‘اهنٞم٤مر اًمًٚمٓم٦م، وهذا ُم٤م أفمـ سمٜمٗمز سمّمقرة ُم٤موم٤مَهؿ اؾمتدراكُ 

وىمّم٤مرة اًم٘مقل أن اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي أؾّمس سمٜمٞم٤من طمريم٦ٍم شمٕمٚمٞمٛمٞمن٦م 

ذم اهلٜمد، ذم قمٍم آؾمتٕمار اًمؼميٓم٤مين، وٓ ؿمؽ أهن٤م متث ؾ ٟم٤مطمٞم٦ًم سمٞمْم٤م  

 ُمـ طمٞم٤مشمف.
                                                           

 .005اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص   (0)

دروي،  (  1) ات اور اكر اناًمِمٞمخ أؾمػم ٕا  .047صوم ت ( ألحو ةألاإلم مألالن ىوتوي ألحو ت ألوخ)   ےمحي
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 اإلمام النانوتوي يجهود  في إعالء كلمة اهلل:
ُمـ االدير سم٤مًمذيمر أٟمف يما اؾمتقمم آؾمتٕماُر اًمؼميٓم٤مين قمغم اهلٜمد، 

ٚمٓم٦م اعمًٚمٛملم إمم اهل٤موين٦م، فمٝمنرت ومتٜمن٦م أظمنرى وهنل: واٟمحدرْت ؾم

ر اإلٟمجٚمٞمنز إمم نصقغ أهؾ اهلٜمد سم٤مًمّمٌٖم٦م اعمًٞمحٞم٦م، وم٤مزدهرت ذم قمّم

ز اعمٌنمون قمٜم٤مي٤مهؿ قمغم شمٜمّمػم اعمًٚمٛملم سمخ٤مصن٦م، سمٕمند  طمد يمٌػم، وريمَّ

ذم اهلٜمند يمّٚمٝمن٤م، يٚم٘منقن ظمٓمٌن٤ًم قمنـ  واٟمتنموا   م، 0746  إظمٗم٤ما صمقرة قم٤مم

جم٤مٟمن٤ًم،    واًمٜمنمات   اًمٙمتٞم٤ٌمت    يقّزقمقن   ويْمّٚمقهنؿ،   أُم٤مم اًمٜم٤مس  دي٤مٟمتٝمؿ

واقمتدوا ذم ذًمؽ طمتك ضمٕمٚمقا يقضمٝمقن اًمٓمٕمـ إمم ٟمٌل اهلل حمٛمد سمـ قمٌنداهلل 

واًمديـ اًمذي ضم٤م  سمنف، ويتٜم٤موًمقهنن٤م سم٤مٟٓمت٘من٤مد، يمنا  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –

 (0). ‘‘دهكم’’شمِمٝمد سمٙمؾ ُم٤م ىم٤مُمقا سمف أدراُج اعمًجد اال٤مُمع سمنن

 ظرتأ مع القّس: تاراجند:منا
ح٤ًم ذم اعمٓمٌٕمن٦م  ذم إي٤مم اًمتل يم٤من يٕمٛمنؾ اإلُمن٤مم اًمٙمٌنػم ُمّمنح 

م وىمع قمغم قمٚمِؿ أقمال اًم٘م٤ًموؾم٦م ا،ٌٞمث٦م، 0781اعمجت٤ٌموٞم٦َّم سمدهكم، ؾمٜم٦م 

ننٛمٍع ُمننـ اًمٜمنن٤مس،  ًَ ومنن٠مُمر شمالُمٞمننذه سمنن٠من يٚم٘مننقا ظمٓمٌنن٤ًم قمننغم ُمننرأى وَُم

اعمًنٚمٛملم، وي٤ًمقمدوا يمؾَّ ُمـ حي٤مور اًم٘م٤ًموؾم٦م ويٜمن٤مفمرهؿ ُمنـ قمٚمنا  
                                                           

)ديقسمٜمند:  دارالعلومألدنوبنوألاحو ءألاساالمألكايألعماومألكرنا  اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي،  (  0)

 .041 -41ُمٙمت٦ٌم داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد،(، ص 
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شمقاقمد اًم٘م٤ًموؾمن٦م وقمٚمنا  اعمًنٚمٛملم قمنغم اعمٜمن٤مفمرة ورضسمنقا اعمققمند، 

.وأظمرؾمف وم٠مسمٙمٛمف ‘‘شم٤مراضمٜمد’’ومذه٥م اًمِمٞمخ سمٜمٗمًف وٟم٤مفمر اًم٘مّس 
(1)

 

 معرض معرفة الذات اإللهية:
 ‘‘ٓل سمٞمنن٤مري’’م أىمنن٤مم اعمٜمِمننئ 0765هننن اعمقاومننؼ 0182وذم 

 سمنراديش راأشمن سمقٓين٦م ‘‘ذات اإلهلٞم٦ماًم ُمٕمروم٦م ُمٕمرض’’ سم٤مؾمؿ اضمتاقم٤م

 اًم٘مّس  وجي٤مًمس اعمًٞمحٞم٦م إمم يٛمٞمؾ ‘‘ٓل سمٞم٤مري’’اعمٜمِمئ ويم٤من اهلٜمدي٦م،

 اًم٘م٤ًموؾمن٦َم، إًمٞمف ودقم٤م وُم٤ًمقمدشمف، سمٛمِمقرشمف اضمتاقم٤م ومٕم٘مد ‘‘ٟمقًمس’’

 و ‘‘سمنريكم’’ ُمديٜمن٦م ُمًنٚمٛمق وم٠مسمٚمغ. اًمدي٤مٟم٤مت عمٜم٤مىمِم٦م اعمًٚمٛملم وقمٚما َ 

ٌّنك ه ًمٚمحْمنقر ذم آضمنتاع9 ومودقمنق اًمِمنٞمَخ، هلن٤م اعمتجن٤مورة اًم٘مرى ٚم

دقمننقهؿ، وىمنند راوم٘مننف ذم ؾمننٗمره شمالُمٞمننُذه: اًمِمننٞمخ حمٛمننقد طمًننـ 

اًمديقسمٜمدي، واًمِمنٞمخ ومخنر احلًنـ اًمٙمٜمٙمنقهل، واًمِمنٞمخ رطمنٞمؿ اهلل 

ر اإلضمنتاع وؿمن٤مرك ذم ناًمٌجٜمقري، وهمػمهؿ ُمـ قمٚما  دهنكم، وطمْمن

اعمٜم٤مىمِم٦م، وأًم٘مك ظمٓم٦ٌم سمٚمٞمٖم٦م ذم اًمرد قمنغم قم٘مٞمندة اًمتثٚمٞمن٨م، واإلذاك 

أدهش اًمًن٤مُمٕملم ُمنـ أٟمّمن٤مره وُمٕم٤مرونٞمف،  سم٤مهلل، وإصم٤ٌمت اًمتقطمٞمد مم٤م

واقمؽمومقا ًمف سم٤مًمٗمْمؾ وهمزارة اًمٕمٚمؿ، وىمقة اًمٌٞمن٤من، وٟمّمن٤مقم٦م اًمؼمهن٤من، 

ومٕمٚم٧م يمٚمٛمتف، وارشمٗمع ذيمره، وص٤مر طمدي٨م اعمج٤مًمس واًمٜمقادي ورضمع 

 ُمٜمّمقرًا ُمقوّم٘م٤ًم ُمـ اإلضمتاع.

                                                           
 .247، ص1ج سواى ألق سمي ُمٜم٤مفمر أطمًـ اًمٙمٞمالين،   (  0)
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م، 0766ه اعمقاومنؼ 0183صمؿ أىمٞمؿ اإلضمتاع ذم اًمًٜم٦م اًم٘م٤مدُمن٦م: 

٦ٌم ُمـ قمٚما  اعمًٚمٛملم، وىمد طمي اإلضمتاَع هنذه ومحيه اًمِمٞمخ ذم ٟمخ

 اًم٤ٌمٟمدي٧م’’اعمرة سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًم٘م٤ًموؾم٦م، طمؼُم اهلٜمدوس، وصٜمديدهؿ: 

 اًمدي٤مٟمن٦م ُمنـ ُمًنتٛمداً  ضمديداَ  ديٜم٤مً  اظمؽمع يم٤من اًمذي ‘‘هؾمق  دي٤مٟمٜمد

 ‘‘اهلٜمندوس ًمدى اعم٘مدؾم٦م اًمٙمت٥م’’ سم٤مًمٗمٞمدات ي١مُمـ ويم٤من اهلٜمدوؾمٞم٦م،

ذم آضمتاع ُمٕمت٘مداشمف سم٤مًمٚمٖم٦م اهلٜمدوؾمنٞم٦م  ى اًمتٜم٤مؾمخ. ذح اًم٤ٌمٟمدتوير

اعمٛمزوضم٦م سمٙمٚمات اًمٚمٖم٦م اًمًٜمًٙمرشمٞم٦م، ومتّمّدى ًمٚمرد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمند 

قمكم، صمؿ أًم٘مك اإلُم٤مم ظمٓمٌتف ُم١مصمرة ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقضمقد وإصم٤ٌمت اًمتقطمٞمد، 

و يم٤من اًم٤ًمُمٕمقن أصمٜم٤م  ظمٓمٌتف، فذاٟمن٤ًم ُمّمنٖمٞم٦ًم وىمٚمقسمن٤ًم واقمٞمن٦م، وقمٞمقٟمن٤ًم 

اإلٟمجٞمنؾ، و دًمننؾ قمٚمٞمنف طمتننل ٓ ؿم٤مظمّمن٦م، صمننؿ ٟمن٤مىمش اًمتحريننػ ذم 

ذاًم٘م٤ًموؾمنن٦م سمنن٤مًمٗمرار قمننـ آضمننتاع شمنن٤مريملم سمٕمننض يمتننٌٝمؿ، و يمنن٤من 

اًم٘م٤ًموؾم٦م ي٘مقًمقن ًمق فُمٜم٤م سمخٓم٦ٌم ُٔمٜم٤م هبذه ا،ٓم٦ٌم اًمتل يم٤مٟمن٧م شم٠مظمنذ 

سمٛمج٤مُمع اًم٘مٚمقب.
(1)

 

 للمناظرة:‘‘ ميريت’’ي ‘‘ ريركي’’ارتحالأ إلى مدينَتي 
 دي٤مٟمٜمنند’’٧م ه أشمنن٤مه اًمٜمٌنن٠م سمنن٠من اًم٤ٌمٟمنندي0184وذم ؿمننٕم٤ٌمن قمنن٤مم 

 يقضمننف وأظمننذ ‘‘’’Roorkee روريمننل’’ سمٌٚمنندة ورد ‘‘هؾمننق 
                                                           

د اًم٘م٤مؾمٛمل : قمرسمف: إؾمت٤مذ حمٛمد ؾم٤مضم يبه تألوردود ألاإلم مألالن ىوتوي اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م:  (  0)

أؾمت٤مذ إدب اًمٕمر  سم٤مال٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م : داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد،  ) اهلٜمند: ايم٤مديٛمٞمن٦م ؿمنٞمخ اهلٜمند، 

وُمـ ؿمن٤م  اعمزيند ُمنـ اًمتٗمّمنٞمؾ، ومٚمػماضمنع إمم:  08-07هن(، ص0324داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد،

 .32-22ًمّم٤مطمٌف: ومخراحلًـ اًمٙمٜمٙمقهل ص ادب حينةأليفألي هألجه ىفور 
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 قمنغم ًمٚمنرد اإلؾمالم قمٚما  ُمـ قم٤ممل شمّمدى وم٢مذا اإلؾمالم إمم اقمؽماو٤مت

 ًمنـ إين’’: ي٘منقل وإٟمنا رأؾم٤ًم، سمف يرومع وٓ سم٤مًٓ، ًمف يٚم٘مل ٓ اقمؽماو٤مشمف

 اًمِمنٞمخ ‘‘روريمل’’ سمٚمدة ُمًٚمٛمق ومدقم٤م ‘‘ىم٤مؾمؿ حمٛمد اًمِمٞمخ إٓ أٟم٤مفمر

 واعمنرض اًمًنٕم٤مل ُمانذ أي٤م يٕم٤مين اًمِمٞمخ ويم٤من. ُمٕمف واًمٜم٘م٤مش شمفعمح٤مور

 إًمنٞمٝمؿ9 وم٤مقمتنذر احلن٩م، ُمـ قمقدشمف ظمالل أص٤مسم٤مه ىمد اًمٚمذيـ اًمِمديديـ

 احلًنـ ومخنر اًمِمنٞمخ: شمالُمٞمنذه ومٌٕم٨م قمٚمٞمف، ُيٍّمون ُم٤مزاًمقا وًمٙمٜمٝمؿ

 اًمٕمندل قمٌند واًمِمنٞمخ اًمديقسمٜمندي، طمًـ حمٛمقد واًمِمٞمخ اًمٙمٜمٙمقهل،

ٜم٤مفمروا اًم٤ٌمٟمدي٧م إن رى هق سم٤معمٜم٤مفمرة ل ًمٞمًتٕمروقا إوو٤مع وياًمٗمٚمت

 ُمنٜمٝمؿ هنق يًنٛمع أن وـم٤مًمٌقا وىم٤مسمٚمقه ‘‘روريمل’’ُمٕمٝمؿ. ومذهٌقا إمم 

 ُمٕمٝمؿ، واعمٜم٤مىمِم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مًمًاع يرض مل وًمٙمٜمف اقمؽماو٤مشمف، قمـ إضم٤مسم٤مت

 إمم ومرضمٕمنقا ‘‘وأٟمن٤مفمره أٟم٤مىمِمن٦م ىم٤مؾمؿ حمٛمد اًمِمٞمخ طمي إن’’: وىم٤مل

قمغم اإلؾمنالم وهنق ـمنريح  ٤م،ؼم. صم٤مرت ومٞمف اًمٖمػمةسم وأظمؼموه ديقسمٜمد،

اًمٗمراش، واؾمتٕمد ًمٚمًٗمر رهمؿ ُمروف ووٕمٗمف اًمِمنديديـ، ووصنؾ إمم 

 قمننغم اًمننردود واؾمننتاع اعمٜمنن٤مفمرة، إمم اًم٤ٌمٟمنندت ودقمنن٤م ‘‘روريمننل’’

 .إؿمٝم٤مد رؤوس قمغم اقمؽماو٤مشمف

اظمتٚمننؼ اًم٤ٌمٟمنندي٧م أٟمقاقمنن٤ًم ُمننـ اعمٕمنن٤مذير، وـمننقى يمِمننحف قمننـ 

 ‘‘روريمنل’’ سمٚمندة اعمٜم٤مفمرة، طمتك ومّم ه٤مرسم٤ًم خمتٗمٞم٤ًم. ُمٙمن٨م اًمِمنٞمخ ذم

 قمنغم ومٞمٝمن٤م رد ظمٓم٤ٌمً  إؿمٝم٤مد رؤوس قمغم وأًم٘مك يقُم٤ًم، قمنم ؾمٌٕم٦م ٟمحق

 إمم قمنن٤مد صمننؿ. اإلؾمننالم ونند اًم٤ٌمٟمنندت أصم٤مرهنن٤م اًمتننل آقمؽماونن٤مت

 ىمٌٚمف’’ وأًمػ ‘‘ٟم٤مٟمقشمقشمف’’ إمم ذه٥م صمؿ أي٤مُم٤ًم، ومٞمٝم٤م وُمٙم٨م ‘‘ديقسمٜمد’’
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 ردود) ‘‘اإلؾمالم اٟمتّم٤مر’’( و وُمٕمٜم٤مه طم٘مٞم٘متف: اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل) ‘‘ٟما

 اقمؽماونن٤مت قمننغم اًمننرد ذم( اإلؾمننالم إمم ُمقضمٝمنن٦مٍ  اقمؽماونن٤مت قمننغم

 و م0768ُمن٤ميق/2 ذم ‘‘ُمنػموت’’ إمم اًم٤ٌمٟمندي٧م شمقضّمف صمؿ اًم٤ٌمٟمدي٧م،

 ُمًنٚمٛمق أظمؼم ٟمٗمًٝم٤م، آقمؽماو٤مت ومٞمٝم٤م وأقم٤مد دمقاًمف، قمّم٤م ومٞمٝم٤م أًم٘مك

. ذم ُمنػموت اًمِمنٞمخ ومقصنؾ أين٤مم، سمٕمند سمٛم٘مدُمنف اًمِمٞمخ ‘‘ُمػموت’’

٘من٤مش واحلنقار، ومٜمن٠مى اًم٤ٌمٟمندت سمج٤مٟمٌنف قمنـ /ُم٤ميق ودقمن٤مه إمم اًمٜم01

.يمذًمؽ خمتٗمٞم٤مً  ‘‘اعمٜم٤مىمِم٦م وظمرج ُمـ ُمػموت
(1) 

 مباحثتأ مع مةتهد من أهل الّتشّيع:

 ‘‘ُمنػموت’’ذم إي٤مم اًمتل يم٤من اإلُم٤مم طمنط رطم٤مًمنف ذم ُمديٜمن٦م 

ُمنـ أهنؾ اًمّتِمنّٞمع ذم فمٜمنف: اعمقًمنقي طم٤مُمند  جمتٝمد ُمع اعم٤ٌمطمث٦م ص٤مدل

٧م اًمذي اّدقمك آضمتٝمن٤مد.طمًلم اًمٚمٙمٜمقى وم٠مومزقمف وهزُمف، ومٌٝم
(2 )

يمنا 

أٟمف اختذ ظمٓمقة همػم قم٤مدي٦م سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚم٘مْم٤م  قمغم اًمّتٕمزي٦م. وقمنغم اإلمجن٤مل 

ىم٤مم اإلُم٤مم سمٛمآصمر همرا ، أطمًـ ىمٞم٤مم إلقمال  يمٚمٛم٦م اإلؾمالم واًمذب قمنـ 

 طمريؿ اًمنميٕم٦م، ُمٜم٤مفمرًة وُم٤ٌمطمث٦ًم.

                                                           
. اًمرؾمن٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞمن٦م 177)االقاب اعمٗمحؿ( ص  وااألتركيألب ألتركي جاإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي،  (  0)

 .30-11ًمٙمت٤مب: جمٛمققم٦م رؾم٤موؾ. واًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م،   ص

 .164ص:  حو تألوك رى مى اًمِمٞمخ اؾمػم آدروي:  (  1)
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 حركة تزييج األرامل:
تٚمػ إًمنٞمٝمؿ، يم٤من ًمإلُم٤مم قمالىم٦م وـمٞمدة سم٤معمِم٤ميخ اًمٙم٤ٌمر، ومٙم٤من خي

وجي٤مًمًٝمؿ ويت٠مصمر هبؿ، ومقرصمٝمؿ دقمقَهؿ وإطمٞم٤م  اًمًٜم٦م اًمٜمٌقين٦م واًمٕمٛمنؾ 

اعمجتٛمع   إمم     شمّنسم٧م  اًمتل  اال٤مهٚمٞم٦م  وا،راوم٤مت  إزاًم٦م اًمٌدع  و  هب٤م،

اإلؾمننالُمل اهلٜمنندي سمحٙمننؿ جمنن٤مورة اهلٜمنندوس. وُمننـ اًمت٘م٤مًمٞمنند همننػم 

٩م اإلؾمننالُمٞم٦م اًمتننل ؾمنن٤مدت اعمجتٛمننع اإلؾمننالُمل اهلٜمنندّي قمنندُم شمننزوي

إراُمؾ، يم٤من اًمِمٞمخ ُمٔمٗمر طمًلم اًمٙم٤مٟمدهٚمقي يًنٕمك ًمٚم٘مْمن٤م  قمنغم 

هذا اًمت٘مٚمٞمد همػم اإلؾمالُمل، ي٘مقم سمتزوي٩م إراُمؾ. ومٙم٤من عم٤ًمقمٞمف فصمن٤مر 

ٌّقين٦م  إجي٤مسمٞم٦م ذم اعمجتٛمع ورصمنف اًمِمنٞمخ حمٛمند ىم٤مؾمنؿ اًمٕمٛمنؾ سم٤مًمًنٜم٦م اًمٜم

وحم٤موًم٦م اًم٘مْم٤م  قمغم اًمت٘م٤مًمٞمد اال٤مهٚمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م قمدم شمزوي٩م إراُمؾ وىمد 

اًمتنل –ًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ هذه احلريمن٦م سم٢مرون٤م  ؿمن٘مٞم٘متف إرُمٚمن٦م سمدأ ا

ًمٚمنزواج، ومٙمن٤من ًمنذًمؽ شمن٠مصمػم يمٌنػم قمنغم  -يم٤مٟم٧م شمٙمؼمه ويم٤مٟم٧م ُمًٜم٦ّم

اًمٜم٤مس، ومٌٗمْمؾ حم٤موًمتف اعمٙمثٗمن٦م اعمخٚمّمن٦م زال اًمت٘مٚمٞمند ُمنـ اعمجتٛمنع، 

وأصٌح ٟمًٞم٤ًم ُمٜمًٞم٤ًم.
(1) 

 الكتابة ي التأليف:
قم٤معمٞمن٦م، وهنؿ  ُم٤م يم٤من اإلُم٤مم ُمـ اًمذيـ شمدور ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ طمرٌب 

قمغم وُمرش اًمٜمقم وم٢مذا ووٕم٧م احلرب أوزاره٤م، همٜمٛمنقا ىمرطمن٦م اعمٕمندة، 
                                                           

، ًمِمٞمخ ؾمٚمٞمؿ اهلل ظم٤من،  ميومةألكشف. و176. اقو ةألواخلوم تاًمِمٞمخ أؾمػم إدروي. (  0)

 013/ص0داراًمٙمت٤مب ديقسمٜمد. ج
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ٙمرّي. حيؽمىمقن ُمع إطمنداث، يٖمْمنٌقن ُمنـ همنال   ًّ ووٖمط اًمدم اًم

ند قمندم يمقٟمنف ُمنٜمٝمؿ يمنؾُّ ُمن٤م  إؾمٕم٤مر، يثقرون ًمتن٠مظّمر إُمٓمن٤مر وي١مي 

أؾمننٚمٗم٧ُم ُمننـ ظمدُم٤مشمننف، ُمننـ االٝمنن٤مد واًمتْمننحٞم٦م، واًمٌننذل واًمٕمٓمنن٤م ، 

ذم اعمج٤مل اًمدقمقي. أوْػ إًمٞمٝم٤م ظمدُم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمنـ  واًمٜمِم٤مط اًمقاؾمع

ضمٝم٦م اًمٙمت٤مسم٦م و اًمتن٠مًمٞمػ، وإن مل شُمنَتْح ًمنف ومرصن٦ٌم يمٌنػمة ًمالقمتٜمن٤م  هبنذا 

ّٞم٤مل شم٠مًمٞمٗم٤مت يمثػمة يٌٚمغ قمدده٤م أيمثنر  ًّ اال٤مٟم٥م، ىمد صدرت ُمـ ىمٚمٛمف اًم

ُمـ أرسمٕملم. وهل يمٚمٝم٤م ذم اًمٚمٖم٦م إم. وعم٤م أٟمف يم٤من اإلُمن٤مم قم٤معمن٤ًم رسم٤مٟمٞمن٤ّم، 

ُمـ قم٤ٌمىمرة إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وومٞمٚمًقوم٤م ُمنـ ومالؾمنٗم٦م اإلؾمنالم،  قمٌ٘مري٤ًّم

وم٤مسمتٙمر أؾمٚمقسم٤ًم ومٚمًٗمٞم٤ًم ضمديدًا ًمتٗمًػم اإلؾمنالم واًمنرد قمنغم ُمٕمؽمونٞمف، 

ويتجغّم أؾمٚمقسمف اًمٗمٚمًٗمل اعم٘مٜمع ذم ُم١مًمٗم٤مشمف واوح٤ًم ضمٚمٞم٤ًم. وُمـ ضم٤مٟمن٥م 

فظمر ًمف يمت٤مسم٤مت، شمرشمٌط سم٤معمٙمتقسم٤مت اًمتنل يمتٌٝمن٤م وأقمنّده٤م ًمإلرؾمن٤مل إمم 

 ف، لقي ذم طمٞمزه٤م ُمقاّد قمٚمٛمٞم٦م همزيرة.اعمٕمتزيـ سم

 وإًمٞمؽ شمٕمريػ ُم١مضمز سمٛم١مًمٗم٤مشمف ويمتٌف.

 آب حيات: -7
)ُم٤م  احلٞم٤مة(، يمت٤مب مل يًٌؼ ٟمٔمػمه قمغم ُمقوققمف وهنق: ُمًن٠مًم٦م 

هنن 0187ؾمٜم٦م  ه شمؿ ـمٌٕمف0175أًمٗمف قم٤مم  -قمٚمٞمف اًمًالم–طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

 -رمحنف اهلل–سم٠مُمر ؿمٞمخف: احلن٤مج إُمنداد اهلل اًمٕمٛمنري، اعمٝمن٤مضمر اعمٙمنل 

 وصدرت ًمف ـمٌٕم٤مت ؿمّتك.
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 حةة اإلسالم: -2
م سمٛمٜم٤مؾمنن٦ٌم 0765ىمنن٤مم اإلُمنن٤مم سم٢مقمننداد يمت٤مسمنن٤مت قمدينندة ؾمننٜم٦م  

 أصننقًٓ  ـمّٞمٝمنن٤م ذم دمٛمننع وهننل ‘‘اإلهلّٞمنن٦م اًمننذات ُمٕمرومنن٦م ُمٕمننرض’’

 اإلٟمًنن٤من، ظمٚمننؼ أهنندال: قمننـ وشمتحنندث إؾمننالُمٞم٦م، وشمٗمريٕمنن٤مت

، وإصمٌن٤مت اًمٕمن٤ممل وطمندوث اإلقمت٘م٤مد، قمغم واًمّرد واًمّرؾم٤مًم٦م، واًمتقطمٞمد،

ًمت٘مدير وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ ذاوع اإلؾمالم، وسمٕمد قمقده ُمـ اعمٜم٤مفمرة أُمنر ا

/ صنٗمح٦م، 37سمٓمٌٕمف، وذًمؽ سمَٓمٚمن٥ٍم ُمنـ سمٕمنض شمالُمٞمنذه. يتْمنٛمـ 

 هن.0211أصدرشمف اعمٙمت٦ٌم اإلقمزازي٦م سمديقسمٜمد. ؾمٜم٦م

 قبلأ نما )استقبال القبلةو حقيقتأ يمعنا (: -3
ذوًمن٤م  زادهن٤م–ُم٤م هل احل٘مٞم٘م٦م  هؾ اعمًٚمؿ يٕمٌد اًمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦َم 

أم اهلل  أُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمتخنذه٤م ىمٌٚمن٦ًم ًمٚمتقضمنف إًمٞمنف، وم٤مًمٙمتن٤مب  -وقمٔمٛم٦ًم 

 اًم٤ٌمٟمندي٧م’’يٕم٤مًم٩م أُمث٤مل هذه آقمؽماو٤مت اًمتل وضمٝمٝم٤م إمم اعمًنٚمٛملم 

 .‘‘هؾمق  دي٤مٟمٜمد

 انتصار اإلسالم: )رديد على اعتراضات موجهة إلى اإلسالم(: -4
٤م هننذا اًمٙمتنن٤مب يِمننّٙمؾ اًمننّرد قمننغم آقمؽماونن٤مت اًمتننل وضّمٝمٝمنن

 ذات: ُمننـ واعمًننٚمٛملم، اإلؾمننالم إمم ‘‘هؾمننق  دي٤مٟمٜمنند اًم٤ٌمٟمنندت’’

 االٜمّن٦م وضمنقد واعمالوٙمن٦م، واالنـ اًمِمنٞمٓملم، وضمنقد اًمقضمقد، واضم٥م

 ودومـ إطمٙم٤مم، ذم واًمٜمًخ ‘‘اًمٓمٝمقر اًمنماب’’ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤مهل واًمٜم٤ّمر،
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 ُمنـ وهمػمهن٤م ولريٛمٝمن٤م احلٞمقاٟمن٤مت واؾمت٤ٌمطم٦م اًمروح، وطم٘مٞم٘م٦م اعمّٞم٧م،

رمحف –اًمديقسمٜمدي  ںيح اًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٞم٤مؾ ؿمّتك، ىم٤مم سمتنمُم٤ًمو

 /صحٗم٦ًم، ٟمنمشمف اعمٓمٌٕم٦م اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م سمديقسمٜمد.45ويتّْمٛمـ  -اهلل

 تقرير دلبذير: )محاضرة في فلسفة اإلسالم( -5
يمت٤مب سمديع، يمثػم اًمٜمٗمع، يٕم٤مًم٩م يمثػمًا ُمنـ اًم٘مْمن٤مي٤م اًمتنل يم٤مٟمن٧م 

إصمٌن٤مت  شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م شمٚمؽ إي٤مم.هل٤م ىم٤موٛم٦م ـمقيٚم٦م: وضمقد اًم٤ٌمري قمنّز اؾمنٛمف،

اًمتقطمٞمد وإسمٓم٤مل اًمتثٚمٞم٨م، قم٤ٌمدة إصنٜم٤مم، يمنقن اإلٟمجٞمنؾ حمرومن٤ًم، اهلل 

ظم٤مًمؼ ٕومٕمن٤مل قمٌن٤مده، طمندوث اًمٕمن٤ممل، اصمٌن٤مت وضمنقد االٜمّن٦م واًمٜمن٤مر، 

واعمالوٙم٦م واًمِمٞم٤مـملم، ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مدير، وضمقه اًمٜمًخ ذم اًمنماوع اعمٜمزًمن٦م 

ٞم٦م ُمـ اهلل، طمًـ إقمال وىمٌحٝم٤م، احل٤مضم٦م إمم اًمٜمٌقة، صٗم٤مت اهلل، ىمْمن

االز  اًمذي ٓ يتجّزى، ومٞمتحّدث اًمٙمت٤مب قمـ اعم٤ًموؾ اعمنذيمقرة سمًنٓم٤ًم 

/ صٗمح٦م 217وشمٗمّمٞماًل، يْمؿ ُم٤ٌمطم٨م يمالُمٞم٦م صٕم٦ًٌم، ضم٤م  اًمٙمت٤مب ذم 

إمم طمٞمز اًمٔمٝمقر، أصدرشمف اعمٓمٌٕم٦م اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م سمديقسمٜمد، ويما ىمن٤مل اًمِمنٞمخ 

أطمند ُمِمنٞمخ٦م  -ُمتٕمٜم٤م اهلل سمٓمقل طمٞم٤مشمنف–اعمٗمتل ؾمٕمٞمد أمحد اًم٤ٌمًمٜمٌقري 

سم٤مال٤مُمٕمنن٦م اإلؾمننالُمٞم٦م داراًمٕمٚمننقم ديقسمٜمنند طم٤مًمٞمنن٤م: ذم صنندد  احلنندي٨م

ويمنا  (0)اًمٙمت٤مب: مل يتّؿ شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب سمٙم٤مُمٚمف، إٓ أٟمنف مل يًنٌؼ ٟمٔمنػمه

                                                           
)ُمٙمتن٥م   دىوا  ألاساالمألكايألعماومألتارن أليخصاوت اعمٗمتل ؾمٕمٞمد أمحد اًم٤ٌمًمٜمٌقري،   (0)

 .11(،  ص0871آطمتٗم٤مل اعماقي سمداراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد، 
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: إن هذه إضمزا  ٓ -رمحف اهلل–ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي 

 (0)يٗمٝمٛمٝم٤م أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ذم هذا اًمزُم٤من.

 تحفأ لحميأ: )التحفة اللحمّية(: -6
 وم٘من٤مم ‘‘اًمٚمحنؿ أيمنؾ’’ول اهلٜمندوس اعمًنٚمٛملم سمن٤مًمٓمٕمـ ذم شمٜم٤م

 اعمٓمٌٕمن٦م ىم٤مُمن٧م صنٗمح٦م/ 01 يْمنؿ سمنف، شمٜمن٤موًمقا قما سم٤مإلجي٤مب اإلُم٤مم

 .أيْم٤مً  سمٜمنمه اعمذيمقرة،

 جواب تركي بأ تركي )الةواب المفحم( : -7
 ؾمنا فرينف’’يِمّٙمؾ اًمرد قمغم آقمؽماون٤مت اًمتنل أصم٤مرهن٤م جمٚمن٦م 

ػمو ، إؾمنت٤مذ سمج٤مُمٕمن٦م ديقسمٜمند، ٞمخ اؿمتٞم٤ما أمحند اعمناًمِم ىم٤مم ،‘‘ضم٤مر

أل.صٗمح٦م/ 051 حيتقي ‘‘اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م اًمؼماهلم’’سمتًٝمٞمٚمف، ومًاه سمنن

 معرض معرفة اإللأ: -8
حيقي حمين إقمنال اًمتنل ؿمنٝمده٤م ُمٕمنرض ُمٕمرومن٦م اًمنذات 

 حمٛمند اعمٜمِمنئ سمؽمشمٞمٌنف ىم٤مم ،‘‘ضمٝم٤مٟمٗمقر ؿم٤مه’’اإلهلٞم٦م، اًمتل قم٘مدت ذم 

ت صن٤مطم٥م اعمٓمٌٕمن٦م ٤مؿمٛمٞم٦م، وُمقًمنقي طمٞمن٤ماهل اعمٓمٌٕم٦م ص٤مطم٥م ه٤مؿمؿ

اًمْمٞم٤موٞم٦م، ذم وق  ا،ٓمٌن٦م اًمٌٚمٞمٖمن٦م اًمتنل أًم٘م٤مهن٤م اإلُمن٤مم إمم اعمٕمنرض، 

 وم٤مًمٙمت٤مب جيٛمع ظمٓم٦ٌم اإلُم٤مم.

                                                           
هنن(،  0317،  )ديقسمٜمد اعمٙمتٌن٦م اًمٜمٕماٟمٞمن٦م، العن قووأللي لوةاًمِمٞمخ حمٛمد قم٤مؿمؼ اهلل اًمرين،  (  0)

 .31ص
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 المباحثة في شا  جهانفور: -9
يما أؾمٚمٗمٜم٤م أن ُمديٜم٦م ؿم٤مه ضمٝم٤مٟمٗمقر ىمد ؿمٝمدت اعم٤ٌمطمث٦م ُمرة صم٤مٟمٞمن٦م 

م، وم٘م٤مم اًمِمٞمخ ومخر احلًـ اًمٙمٜمٙمقهل، واًمِمنٞمخ 0766ه = 0184ذم 

ُمنـ شمالُمٞمنذ اإلُمن٤مم، سمجٛمنع  -رمحٝمنا اهلل–اًمديقسمٜمندي  حمٛمقد طمًـ

اعمحي ٕقمال اعم٤ٌمطمث٦م، ٓؿمؽ أن شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب قمٛمؾ قمٌ٘مرّي ٟمٔمنرًا 

إمم ُمقوققمف، وُم٤ٌمطمثف وُمقاده، وـمري٘م٦م اإلؾمتدٓل إلطم٘من٤ما أصنقل 

 اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وإسمٓم٤مل اعمًٞمحّٞم٦م.

 هدية الشيعأ: -71
قمنرا اعمٜم٤مزقمن٦م سمنلم أهنؾ ي١ميد اًمٙمت٤مب اعم٤ًموؾ اًمتل اىمتٓمع ومٞمٝم٤م 

اًمًٜم٦م واالاقم٦م وأهؾ اًمتِمٞمع سم٤مًمدٓوؾ أصقًٓ وُمٕم٘مقًٓ، وُمـ اعمٗمٞمد أٟمف 

ىمد شمٓمّرا إًمٞمف سمٞم٤من ُمراشم٥م احلدي٨م وـمٌ٘م٤مشمف، ول٘مٞمؼ أصقل اًمٜم٘مند يمنا 

أصندرشمف اعمٓمٌٕمن٦م  -رمحنف اهلل–يراه٤م اًمِم٤مه وزم اهلل اعمحدث اًمندهٚمقي 

 ه.0173اهل٤مؿمٛمٞم٦م سمٛمػموت أّول ُمرة ؾمٜم٦م 

 حذير الناس:ت -77
اًمٙمت٤مب ذح ٕصمر قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس وهنق: إن اهلل ظمٚمنؼ ؾمنٌع 

أروننلم، ذم يمننؾ أرض فدم يمنن٤مدُمٙمؿ، وٟمقطمنن٤ًم يمٜمننقطمٙمؿ، وإسمننراهٞمؿ 

يم٢مسمراهٞمٛمٙمؿ، و قمٞمًك يمٕمٞمًك يمنؿ، وٟمٌنل يمٜمٌنٞمٙمؿ. ويتحندث قمنـ 

 اًمٜمن٤مس سمٕمنض صن٥م وىمند. سم٤مًمتٌع ‘‘اًمٜمٌقة ظمتؿ’’ل٘مٞمؼ أٟمٞمػ عم٠ًمًم٦م 



 33 لنانىتىي يف علن احلذيث وريادة احلركة التعلتيوية يف اهلنذجهىد اإلهام ا
 

 

ٟمنم  وشمؿ  يمٚمٝم٤م،   اإلُم٤مم، وم٠مضم٤مب قمـغم اًمٙمت٤مب، ذم زُمـ قم اقمؽماو٤مت

 اًمٙمتن٤مب أصنؾ يًتٖمرا.  ‘‘قمنم  حمذورات’’شمٚمؽ اإلضم٤مسم٤مت سم٤مؾمؿ 

 .‘‘سمريكم’’ سمٛمديٜم٦م اًمّمدي٘مٞم٦م اعمٓمٌٕم٦م أصدرشمف صٗمح٦م،/ 37

 مصابيح التراييح: -72
اًمٙمت٤مب ُمٕمٚمقٌم ُمقوققمف، يما يدل قمٚمٞمف اؾمٛمف. شمؿ إصداره ُمنـ 

ٓمٚم٥ٍم ُمـ اًمِمٞمخ حمٛمند ه وذًمؽ سم0181اعمٓمٌٕم٦م اًمْمٞم٤موٞم٦م سمٛمػموت قم٤مم 

/ صنٗمح٦م، ىمن٤مم اًمِمنٞمخ اؿمنتٞم٤ما أمحند 016أطمًـ إُمروهقي، ًمنف 

 .‘‘اعمّم٤مسمٞمح أٟمقار’’اعمػمو  سمتًٝمٞمٚمف سم٤مؾمؿ 

 الحق الصريح في إ بات التراييح: -73
ؿ يمت٤مسمن٤مت ًمإلُمن٤مم، واًمٙمت٤مسمن٦م إومم شمٌحن٨م قمنـ ريمٕمن٤مت   ً جي

 / صٗمح٦م.7اًمؽماويح، ويًتٖمرا 

 لف اإلمام:تو يق الكالم في اإلنصات خ -74
يًتٝمدل اًمٙمت٤مب اًمتح٘مٞمؼ قمـ اعم٠ًمًم٦م  اعمختٚمٗم٦م اًمِمنٝمػمة سمننن  

 اًم٘مرفٟمٞمن٦م، إين٤مت ونق  ذم اإلٟمّمن٤مت ي١مّيد ‘‘اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مرا ة’’

 وأين٤مت، اًمرواين٤مت سملم سم٤مًمّتٓمٌٞمؼ يٚمتزم اًمنميٗم٦م، اًمٜمٌقي٦م وإطم٤مدي٨م

٤م ـ اعمٓمٌٕمن٦م اهلنُمن ـمٌٕمنف شمؿ اًمؼماهلم، وق  ذم ُمٜمٝما ًمٙمؾ اعمراد ولديد

/ صٗمح٦م. وي٘منقل اًمِمنٞمخ اعمٗمتنل 05ه، ًمف 0211ؿمٛمٞم٦م سمٛمػموت قم٤مم 

 ىمنرا ة قمندم قمنغم اعمحٙمنؿ اًمندًمٞمؾ’’ -ؾمٕمٞمد أمحند اًمٌن٤مًمٜمٌقري إهننا 
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 يمتن٤مسملم9 ًمٞم٤ًم -‘‘اإلُم٤مم ظمٚمػ اإلٟمّم٤مت ذم اًمٙمالم شمقصمٞمؼ’’و‘‘اعم١مشمؿ

 ‘‘اًمٙمنالم شمقصمٞمؼ’’ ذم زيدت ؾمٓمقر همػم واطمد، ًمٙمت٤مب إؾمان إهنا سمؾ

 واضم٥م وم٤ملف سمر ُم٘متدي يمٞم٤م’’قر سمنمح اًمٙمت٤مسملم سم٢مؾمؿ اعمٗمتل اعمذيم وىم٤مم

 (اعم١مشمؿ  قمغم اًمٗم٤مل٦م ىمرا ة جي٥م هؾ) هك 

 :أسرار قرآني )األسرار القرآنية( -75
يم٤من اإلُم٤مم ُمرضمع اًمٕمٚما ، واًمٓمالب واًمٕم٤مُم٦م، ومًاؾ قمنـ أُمنقر 

سمٜمنم اًمٙمت٤مب  ىم٤مم    شمٕمديال، و  ل٘مٞم٘م٤ًم   ذم اًم٘مرفن اًمٙمريؿ، وم٠مضم٤مب قمٜمٝم٤م

 .ه0213قم٤مم صٗمح٦م،/ 20 ذم فسم٤مد سمٛمراد ‘‘أمحدي اريمٚمز’’ُمٓمٌع 

ضم٤م ت ُمٕمٔمؿ ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم إمم طمٞمنز اًمٔمٝمنقر، وُمن٤م مل دمنئ  

شمنمل اعمجن٤مُمع اعمختٚمٗمن٦م قمنغم إصندار    ُمٜمٝم٤م ومًتجٞمئ إن ؿم٤م  اهلل يما

ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم، وم٘مد أصدرت اال٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمنقم ديقسمٜمند. 

 ٟما، ىمٌٚمف: قمغم يِمتٛمؾ وهق. )‘‘رؾم٤موؾ هٗم٧م’’جمٛمققمف رؾم٤موٚمف، سم٤مؾمؿ 

 اإلُمن٤مم، ظمٚمنػ اإلٟمّمن٤مت ذم اًمٙمنالم شمقصمٞمنؼ شمريمك، سمف شمريمك ضمقاب

 اًمنندًمٞمؾ اًمٙم٤مُمٚمنن٦م، آضمقسمنن٦م ذم ا،٤مُمٚمنن٦م إؾمننقًم٦م ُمننذهٌك، يمٗمتٙمننقئ

 (.حلٛمٞم٦م لٗمف اعمحٙمؿ،

 النوع الثاني من مؤلفات اإلمام:
قمدد ُمـ يمت٤مسم٤مت اإلُم٤مم شمرشمٌط سم٤معمٙمتقسم٤مت9 ٓ ئمـ أطمند أهنن٤م  

مل هيتّؿ اإلُم٤مم سمٙمت٤مسمتٝم٤م9 سمؾ احلنؼ أهنن٤م شمِمنٙمؾ إضم٤مسمن٤مت  صدرت قم٤مدًة،
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قمـ إؾماٚم٦م اًمقاردة إمم اإلُم٤مم، وأُم٤م ُمقاوٞمع اعمٙمتقسم٤مت ومٛمٜمٝم٤م: ؾمناع 

اعمقشمك، وزي٤مرة اًم٘مٌقر، واًمٜمذر ًمٖمػم اهلل، وُم٠ًمًم٦م قمٚمؿ اًمٖمٞمن٥م، واًمًنٜم٦م 

واًمٌدقم٦م وإؾمالم أهؾ اًمتِمٞمع، وؿمٗم٤مقم٦م أهؾ اًمٌٞمن٧م، وُمًن٠مًم٦م اًمٗمندك، 

 واًمّنؾمننّٞمد -ث - اًمٜمٌننل طمٞمنن٤مة طم٘مٞم٘منن٦م ويمٗمننره، ‘‘يزينند’’وإيننان 

 اإلُمن٤مم ظمٚمنػ اًم٘منرا ة وُمًن٠مًم٦م اًمؽماويح، ريمٕم٤مت وقمدد وُمٕمت٘مداشمف،

 شمنروي أهنن٤م ؿمنؽ ومنال اإلضم٤مسمن٤مت أُمن٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعمقاوٞمع ُمـ وهمػمه٤م

 .ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سمجٛمٞمع ضمقٍع، ُمـ وشمٖمٜمل وشُمًٛمـ اًمٕمٓمِم٤من،

ٝم٤م، واًمتل شمؿ ـمٌٕمٝم٤م مل يتؿ ـمٌع اعمٙمتقسم٤مت9 إٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدر ُمٜم 

( 2( اعمٙمتقسمن٤مت اًم٘م٤مؾمنٛمٞم٦م )1( مج٤مل ىم٤مؾمٛمل )0سم٠مؾما  خمتٚمٗم٦م، ومٝمل: )

( اًم٘مّمن٤مود 5قسمف أرسمٕملم )( أضم4( ًمٓم٤موػ ىم٤مؾمٛمل )3ومٞمقض ىم٤مؾمٛمٞم٦م )

اعمن١مُمٜملم ( اٟمت٤ٌمه 7( إؾمقًم٦م ا،٤مُمٚم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م )6) اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م

 ًمٕمٚمقم وهمػمه٤م.( ا،ط اعم٘مًقم ُمـ ىم٤مؾمؿ ا01) ( ُمٙم٤مشمٞم٥م ىم٤مؾمؿ اًمٕمٚمقم8)

ٓ يٖمٞمٌـ قمـ اًم٤ٌمل أن اًمٙمت٥م اعمذيمقرة اًمتل قمّروم٧م،  املالحظة:

 طمّمٚمٜم٤م قمغم شمٕمريٗمٝم٤م أص٤مًم٦ًم.

 

------------ 
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 الباب الرابع

 اإلمام النانوتوي يعلم الحديث:
مم٤م ٓ خيٗمك قمغم دارس شم٤مريخ اإلُمن٤مم أٟمنف قمٜمنك سمٕمٚمنؿ احلندي٨م 

قمٍمه، واعمتنقزم    اًمٜمٌقّي قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٖم٦م وؿم٤مرك ذم طمٚم٘م٦م اًمدرس عمحدث

ُمٜمّم٥َم اًمٕمٚمؿ ًمٚمِم٤مه وزم اهلل اعمحدث اًمدهٚمقي، اًّمذي يم٤من ُيٕمّد ُمرضمًٕم٤م 

روٞمًٞم٤ًّم ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اهلٜمند فٟمنذاك وهنق اًمِمن٤مه قمٌنداًمٖمٜمك اعمجنّددي 

اًمّدهٚمقي، ومدرس قمٚمٞمف صحٞمَح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وضم٤مُمع اًمؽمُمنذي، 

ًمِمنن٤مه واعم١مـّمنن٠م ًمإلُمنن٤مم ُم٤مًمننؽ، وشمٗمًننػم االالًمننلم يمننا ّسح سمننذًمؽ ا

قمٌداًمٖمٜمل ذم ؾمٜمده، ورأى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اإلُم٤مم ىمرأ قمنغم اًمِمن٤مه 

 أيًْم٤م ‘‘اًمٜم٤ًمول ؾمٜمـ’’قمٌداًمٖمٜمل 
(؛1)

نٜمُد  ٓ يٍّمح  ًمٙمـ    ًَّ سمنذًمؽ اًم

اًمذي ُمٜمحف اإلُم٤ممَ 
(2)

. 

ذم شمرمجن٦م اًمِمنٞمخ  -رمحنف اهلل –يمت٥م اًمِمٞمخ قم٤مؿمؼ إهلل اًمنؼمين 

ًمًنّت٦م قمنغم اًمِمن٤مه أٟمف ىمرأ اًمٙمتن٥م ا -رمحف اهلل –رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل 
                                                           

)ديقسمٜمد، أيم٤مدُمٞمن٦م ؿمنٞمخ اهلٜمند   وتوي ألحو ت ألوخوم ت  اإلمألالن ىاًمِمٞمخ أؾمػم إدروي،  (  0)

  تايرنخألدارالعلاومألدنوبناو ، واًمًنٞمد حمٌنقب اًمرونقي، 52سمداراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(، ص 

 .013)ديقسمٜمد ُمٙمت٦ٌم داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(، ص 

، اإلم مألالن ىوتويألومآثرهأليفألخومةألعلمألاقاونثاًمِمٞمخ حمٛمد أؾمجد اًم٘م٤مؾمٛمل اًمٜمدوي،  (  1)

 .253، ص علمألحونثهنووسح نألاورأل
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قمٌداًمٖمٜمل سمٙم٤مُمٚمٝم٤م
(1)

، يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمحٛمَؾ ىمقل اًمِمٞمخ اًمنؼمين ذم ؿمن٠من 

اًمٕمالُم٦م اًمٙمٜمٙمقهل قمغم إُم٤مُمٜم٤م اًمٜمن٤مٟمقشمقي، ومن٢مهنا يم٤مٟمن٤م رومٞم٘منلم9 ٟمٕمنؿ 

 قمنغم ‘‘داؤد أسمنك ؾمنٜمـ ’’ٓظمالل ذم أن اإلُم٤مم مل يًتٓمع أن يدرس 

 ضمنٍف ُمنـ اًمقضمنقه، وم٘منرأه قمنغم اًمِمنٞمخ أمحند قمنكمًمق قمٌداًمٖمٜمل اًمِم٤مه

ح٤ًم ذم اعمٓمٌٕم٦م إمحدّي٦م، ومٞمٙمت٥م  ٝم٤مرٟمٗمقري، طمٞمٜما يم٤من يٕمٛمؾ ُمّمح  ًّ اًم

دراؾم٦م اًمٙمت٥م، أُم٤م احلندي٨م  أيمٛمؾ ’’اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي: 

 ‘‘وم٘مرأه قمغم اًمِم٤مه قمٌداًمٖمٜمل
(2)

. 

ًم٘مد قُمٚمؿ مم٤م ؾمٌؼ أن اإلُم٤مم ىمد شمتٚمٛمنذ ًمتحّمنٞمؾ قمٚمنؿ احلندي٨م 

ٞمخلم اعمذيمقريـ، مم٤م ُيًٗمر قمـ فمٝمقر أصمر ٤م ذم ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم  قمغم اًمِمَّ

 اًمٜم٤مٟمقشمقي وُمآصمره.

 إكمال دراستأ:
أطمد ُمِمنٞمخف  -طمٗمٔمف اهلل –يمت٥م اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل 

 احلدي٨م سم٤مال٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد طم٤مًمٞم٤ًم، ذم هذا اًمّّمدد: 

نٜم٦م اًمتنل أ ذم أطمدٌ  يٍّمح مل ’’ ًّ ي٦م شمرمجن٦م ًمإلُمن٤مم اًمٜمن٤مٟمقشمقي سم٤مًم

ىمند ختنّرج قمن٤مم  -رمحنف اهلل –ًمٕمالُمن٦م اًمٙمٜمٙمنقهل ختّرج ومٞمنف، إٓ أن ا

                                                           
)دومنؽم اضمنالس صند عل ءألدنوبنوألاورألعلمألحاونث ألاًمِمٞمخ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل،  (  0)

 .23م(، ص 0871ؾم٤مًمف داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد، 

 .38ص  سواى ألعمري اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي،  (  1)
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رمحف  –هن، صمؿ قم٤مد إمم وـمٜمف يما ي٘مقل اًمِمٞمخ قم٤مؿمؼ إهلل اًمؼمين 0154

 ومٛمـ أهمٚم٥م اًمٔمـ أن اإلُم٤مم أيًْم٤م أيمٛمؾ دراؾمتف ذم هذا اًمٕم٤مم.  -اهلل 

 عملأ تصحيح الكتب:
وسمٕمد أن أيمٛمؾ دراؾمنتف اؿمنتٖمؾ سمقفمٞمٗمن٦م  شمّمنحٞمح اًمٙمتن٥م ذم 

تل أىم٤مُمٝم٤م اًمِمٞمخ أمحند قمنكم اًمًنٝم٤مرٟمٗمقري، وم٘من٤مم اعمٓمٌٕم٦م إمحدي٦م، اًم

سمٌٓمقٓت جمٞمدٍة ذم ظمدُم٦م احلدي٨م اًمنميػ، وهل أّول ُمٓمٌٕم٦ٍم ذم اهلٜمند 

اهتّٛم٧م سمٓمٌع يمت٥م احلدي٨م، واٟمت٘مٚم٧م إزم ُمػموت سمٕمد طمدوث اًمثنقرة 

م ومٗمل إي٤مم اًمتنل يمن٤من يٕمٛمنؾ ُمّمنحح٤ًم ذم اعمٓمٌٕمن٦م ىمنرأ 0746قم٤مم 

ٗمقري، ومتٗمّٓمـ سمٚمقهَمف إمم أوج اعمحدث اًمًٝم٤مرٟم قمغم ‘‘داؤد أ  ؾمٜمـ’’

 ’’اًمٙمال ذم اًمٕمٚمؿ، وذم هذه إّي٤مم ىم٤مم سمتحِمٞم٦م إضمزا  إظمػمة ًمنننن 

 ‘‘اًمٌخ٤مري صحٞمح
(1)

 يما ؾمٞم٠م  شمٗمّمٞمٚمف. 

 شهادتأ يسند  لعلم الحديث:
 ؿمنٞمخلم، قمغم احلدي٨م قمٚمؿ ىمرأ ’’يمت٥م اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي:

اًمِم٤مه وزم اهلل اعمحندث د، اهلٜم وُمًٜمد إؾم٤مٟمٞمد ُمرضمع إمم ؿمٝم٤مدشمف ومتٌٚمغ

سمقاؾمٓمتلم -رمحف اهلل –اًمدهٚمقي 
(2)

 ، ويمٚمت٤م ٤م ومٞما ي٠م :

قمـ اًمِمٞمخ قمٌداًمٖمٜمل اعمجّددي، قمـ اًمِم٤مه أسمقؾمٕمٞمد اعمجنّددي  -1

                                                           
راًمٕمٚمنقم )ديقسمٜمند: ُمٙمتٌن٦م دا اإلم مألالن ىوتوي ألحو ت ألوخوم ت  اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي،  (  0)

 .62 -53ديقسمٜمد(، ص 

 .53ص  حو ةألألوك رى مة أؾمػم إدروي،  (  1)
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وقمـ اًمِم٤مه حمٛمد إؾمح٤ما اًمدهٚمقي، قمـ اًمِم٤مه قمٌنداًمٕمزيز، قمنـ اًمِمن٤مه وزم 

 .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤مزم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم–اهلل 

ـ اًمِمن٤مه حمٛمند إؾمنح٤ما قمـ أمحد قمنكم اًمًنٝم٤مرٟمٗمقري قمن -2

اًمدهٚمقي قمـ اًمِم٤مه قمٌداًمٕمزيز قمـ اًمِم٤مه وزم اهلل اعمحدث اًمدهٚمقي
(1)

. 

 رحلتأ إلى الحةاز:
يما أؾمٚمٗمٜم٤م أن اإلُم٤مم يم٤من ىمند ؿمن٤مرك ذم االٝمن٤مد ونداإلٟمجٚمٞمز، 

طمتك قمّدشْمف احلٙمقُم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م صم٤مورًا قمٚمٞمف، ومٚمؿ جيند ومرصن٦ًم إلن ي٘منقم 

ٜم٦م إمم ُمديٜم٦م، إمم أن ضم٤م ت ؾمنٚمٓم٦م سمٛم٠مصمر قمٚمٛمٞم٦م، وم٢مٟمف يم٤من يٜمت٘مؾ ُمـ ُمدي

أظمرى وم٠مقمٚمٜم٧م اًمٕمٗمق اًمٕم٤مم ًمٙمـ مل يٓمٛماـ ىمٚمٌف ومّمنٛمؿ اًمٕمنزم قمنغم أن 

هيجر اعمديٜم٦م ويرطمؾ إمم احلج٤مز وضمٕمؾ ُيٕمدُّ ًمذًمؽ ُمًتٝمدوم٤م طم٩مَّ سمٞمن٧م 

م 0751ديًنٛمؼم  ُمقاوم٘م٤ًم ًمن نه0166اهلل ومٌدأ رطمٚمتف ذم مج٤مدى إومم 

اشمؿ احل٩م رضمع إمم وـمٜمف ذم وشمنمل سمحٗمظ اًم٘مرفن أصمٜم٤م  اًمًٗمر وسمٕمد أن 

م 0750ديًٛمؼم 
(2)

. 

 عملأ مدرساً للحديث الشريف يإعداد الرجال:
سمٕمد أن أقم٤مد اهلل اإلُم٤مم إمم وـمٜمف ُمـ ؾمٗمره اعمٌن٤مرك أىمن٤مم سمقـمٜمنف 

                                                           

انؾمػم إدروي، أ (  0) ر اك ت  ا  .35ص   ےمحي

ق سمألالعلومألواخل اتألاحاوا ألوأثا ر ألب قوا تألاًمِمٞمخ ٟمقر احلًـ راؿمد اًمٙم٤مٟمدهٚمقي،  (  1)

(. وأؾمنػم 113 -112هن، ص 0325)ُمٔمٗمر ٟمجر ُمٗمتل إًمف سمخش ايمٞمدُمل ومحعلي ت أل

 .87 -86ص  اإلم مألالن ىوتويألحو ت ألوخوم ت  دروي، إ
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 شَمدريس هذا اًمٕمٚم
ِ
اًمنميػ  ؿ وذم هذه إّي٤مم اؾمتدقمك ُمٜمف سمٕمض اًمٕمٚما 

ٜم٤مٟمقشمقي، يٕمّد ٛمد يٕم٘مقب اًمحم واًمِمٞمخ ،‘‘صحٞمح اًمٌخ٤مري’’ ومٌدأه سمن

 ٟمٗمًف ُمـ اًمذيـ شمدّرؾمقا قمٚمٞمف ذم هذه إّي٤مم يما ي٘مقل:

خ٤مري قمغم اًمِمٞمخ ذمو ’’ ـ صحٞمح اًٌم . ‘‘هذا اًمزُم٤من، ىمرأت ؿمٞما٤مً ُم
(1)

 

وعم٤َّم اظمتّؾ اًمٜمٔمن٤مم ًمٚمٛمٓمٌٕمن٦م إمحدّين٦م سمٕمند إظمٗمن٤ما صمنقرة قمن٤مم 

 ُمننـ ـمٚمنن٥م قمننغم ‘‘ُمننػموت ’’م، ؿمننٖمؾ شمّمننحٞمح اًمٙمتنن٥م ذم 0746

 .‘‘ت٤مز قمكممم اعمٜمِمئ’’

وسمجٜمٌف ىم٤مم سمتدريس يمتن٥م احلندي٨م ذم أوىمن٤مت اًمٗمنراغ، طمتنك 

شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف داونرٌة ُمنـ أهنؾ اًمٕمٚمنؿ، يمنا ىمنرأ اًمِمنٞمخ حمٛمند يٕم٘منقب 

.اًمزُم٤من هذا ذم اإلُم٤مم قمغم ‘‘اعمًٚمؿ صحٞمح’’اًمٜم٤مٟمقشمقي 
(2)

 

وسمٕمد أن مل حي٤مًمٗمف اًمٜمٔم٤مم ًمٚمٛمٓمٌٕم٦م اعمجت٤ٌموٞم٦م أيْم٤م، قمٛمؾ ُم١مفّمًٗمن٤م 

وذم همػمهن٤م  ‘‘سمندهكم اعمّمنٓمٗم٤موٞم٦م ٓمٌٕم٦ماعم’’ذم اعمٓمٌٕم٦م اهل٤مؿمٛمّٞم٦م، صمؿ ذم 

ُمّرًة صم٤مٟمٞم٦ًم مل ينؽمك شمندريس ‘‘سمٛمػموت’’ُمـ خمتٚمػ اعمٓم٤مسمع، شمّؿ عم٤م أىم٤مم 

 قمننغم حمٛمنند اًمِمننٞمخ’’ريػ ورا  فمٝمننره، وم٘مننرأ قمٚمٞمننف ناحلنندي٨م اًمِمنن

ا أوطمل ذم هنذه إين٤مم سمٗمٙمنرة شم٠مؾمنٞمس ُمدرؾمن٦ٍم يم أيْم٤م ‘‘اعمقٟمٖمػمي

ديٜمٞم٦ٍم. 
(3)

اًمنمنيػ،  احلدي٨َم  اإلُم٤مم   طمٞمٜما خيقض اًمّدارُس ذم شمدريس
                                                           

 .81ص  سواى ألعمري اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي،  (  0)

 .010ص  اقو ةألواخلوم ت أؾمػم إدروی،  (  1)

 .003،  ص 0ج  ت رنخألدارالعلومألدنوبنو ؾمٞمد حمٌقب روقي،  (  2)
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خُيّٞمؾ إًمٞمف أٟمف يم٤من يقافم٥م قمٚمٞمنف وينداوم، ومن٢من اًمّٓمنالب اًمنذيـ يمن٤مٟمقا 

يتٚم٘مقن قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ ٟمراهؿ ذم قمدٍد ه٤موؾ، ٓ سم٠مس سمف، إٓ أهنؿ ُمن٤م يمن٤مٟمقا 

يتٚم٘مقن ذم ُمدرؾم٦ٍم9 سمؾ إٟما يم٤مٟمقا ي٘مرأون ذم ُمًجٍد أو سمٞم٧م رضمٍؾ 
(1)

. 

 :–ملسو هيلع هللا ىلص–حّبأ رسوَل اهلل 
 يٙمت٥م اًمِمٞمخ ُمٜمّمقر أطمد ظم٤من احلٞمدر فسم٤مدي، أطمُد شمالُمٞمذ اإلُم٤مم:

يم٤من يًٛمع اؾمنؿ ؾمنٞمدٟم٤م رؾمنقل اهلل ؽميف اهلّزُة طمٞمٜما شمٕم يم٤مٟم٧م ’’

ويتٖمػم ًمقن وضمف، وشمٔمٝمر ًمنف طم٤مًمن٦ٌم ظم٤مصن٦م قمجٞمٌن٦م، ٓيٛمٙمنـ أن  ملسو هيلع هللا ىلص

شُمقصػ
(2)

. 

 طراز  في إلقاء خطبة التدريس:
وهنق يٌنلّم  -رمحنف اهلل–شمقي ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜمن٤مٟمق

ٟم٤مطمٞمَتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م: يم٤مٟم٧م شمِرد قمٚمٞمف اعمقاّد، إمم أن ىم٤مل اإلُم٤مُم ُمّرًة: يّمنٕم٥م 

قمكّم ُم٤مذا أسملّم ُمٜمٝم٤م وُم٤مذا أشمرك
(3)

 –وسمٛمثٚمف ي٘مقل اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م اًمرمحـ  

 :-رمحف اهلل

ٜما يم٤من يٚم٘مل ظمٓم٦ٌَم اًمتدريس، إذ يتقىمػ ًمدىمٞم٘م٦ٍم أو دىمٞم٘متنلم سمٞم’’

ذا شمتقىّمػ أصمٜم٤م  إًم٘م٤م  ا،ٓمٌن٦م، ىمن٤مل: شمٔمٝمنر قمنكّم  ويًٙم٧م، وم٘مٞمؾ ًمف: عم٤م

                                                           
 .004أيْم٤ًم ص (  0)

هنن(، 0216)حمٛمنقد سمنريس  مذه ألمنصاور سم٤مدي، اًمِمٞمخ ُمٜمّمقر أمحد ظم٤من احلٞمدر ف (  1)

 .070ص 

 .24ص: سواى ألعمري ألاًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي،  (  2)



 آاًمتالاًمت٤مًم٧م
 42 وإسهاهاته يف علن احلذيث اإلهام حموذ قاسن النانىتىي

 

 

قمنمات أؾم٤مًمٞم٥م، وُمقاوٞمع خمتٚمٗم٦م، ومتتقىمػ اًمٓمٌٞمٕم٦ُم، وأضمٕمؾ أومٙمنّر، 

ُم٤مذا أظمذ ُمٜمٝم٤م، وُم٤مذا أشمرك
(1)

. 

 أسلوبأ في تدريس الحديث الّشريف:
ُمنـ شمالُمٞمند  -رمحنف اهلل –يٙمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد قمنكم اعمنقٟمٖمػمي 

 سمحْمننقر درس اإلُمنن٤مم أٟمننف أؾمننٕمدين قمننكمّ  اهلل ومْمننؾ ُمننـ ’’اإلُمنن٤مم

 ‘‘ُمننػموت ’’اًمٜمنن٤مٟمقشمقي ًمٕمٚمننؿ احلنندي٨م، واشّمٗمننؼ زم ذًمننؽ ذم ُمديٜمنن٦م 

هق اًمّزُم٤من اًمذي يم٤من يٚم٘منل اإلُمن٤مم دروس صنحٞمح  هذا أن وإهمٚم٥م

اعمًٚمؿ، ومٛمّرة ىمرأ اًمتٚمٛمٞمنُذ احلندي٨م، ويمن٤من ُمرشمًٌٓمن٤م سمٛمًن٠مًم٦ٍم ظمالومٞمن٦م، 

ؿ ُمٜمنف شم٤م وٞمنُد رأي٧ُم أٟمف أًم٘منك ظمٓمٌن٦ًم ؿمن٤مُمٚم٦ًم ذم ونق  اًمندٓوؾ، ُيتنقهُّ

اًمِمقاومع، ومتحػّم اًمّٓمنالب، وم٘من٤مًمقا: أهين٤م اإلُمن٤مم! إن ظمٓمٌتنؽ شُمنقِهُؿ 

شمّمحٞمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمل، وأُّم٤م ُم٤ميًٚمٙمف إطمٜم٤مل هؾ هنق همنػم 

صحٞمح  ُم٤م ؾمٛمع اإلُم٤مم ُم٤م ىمٚمٜمن٤م طمّتنك شمٖمنػّم ًمنقُن وضمٝمنف، صمنؿ أًم٘منل 

ٌُنف أّٟمنف ًمنٞمس ُمنذه٥م  ـّ إًمٞمف ىمٚم ٌُٝم٧م اًمٜم٤مس، واًمّذي يم٤من يٓمٛما ا،ٓم٦ٌَم وم

ٕطم٤مدي٨ميٓم٤مسمؼ ا
(2)

إٓ ُمذه٥م إطمٜم٤مل وسمٛمثٚمف ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ حمٛمقد  

 َاطمُد شمالُمٞمذ اإلُم٤مم: –رمحف اهلل– طمًـ اًمديقسمٜمدي
                                                           

 .08هن(، ص 0241)ظمقاضمف سمريس دهكم، أرواحألثالث  ألاًمِمٞمخ اذل قمغم اًمتٝم٤مٟمقي،   (  0)

 .132،  ص 1ج  سواى ألق سمي اًمِمٞمخ ُمٜم٤مفمر اطمًـ اًمٙمٞمالين،  (  1)
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يم٤من ُمـ دأ  أين ٓ أطمي درس اإلُم٤مم إٓ سمٕمند ُمٓم٤مًمٕمن٦ِم يمتن٥م 

اًمِم٤مه وزم اهلل اعمحدث اًمدهٚمقى، ومٙمٜم٧م أؾم٠مل ُمٜمف ُم٤م ُيٕمّد ُمـ إّدا ذم 

ُم١مًمٗم٤مت اعمحدث اًمدهٚمقي، وم٤مٕضمقسم٦م اًمتل يم٤من جيٞمن٥ُم هبن٤م اإلُمن٤مُم ذم 

أّول ُمّرٍة ٟمجده٤م إضم٤مسم٤مت هن٤موّٞم٦م قمٜمد اعمحّدث اًمدهٚمقي وهذا ُم٤م ضمّرسمُتنف 

قمّدة ُمّراٍت 
(1)

. 

 ميزتأ في إلقاء الدرس:
ُم٤مم شمدريس احلدي٨م اإل سمدأ طمٞمٜما’’ي:يمت٥م اًمِمٞمخ أؾمػم إدرو

اًمنميػ أو٤مل إًمٞمف آٟمت٘م٤مدا اًمداظمكّم ويمذًمؽ يُمؾُّ ُم٤م سملّم ُمـ ُمٗمن٤مهٞمؿ 

إطم٤مدي٨م ٟمٔمرًا إمم إوىم٤مت، وإوو٤مع، واًمٌٞما٤مت، وؾمٞم٤ما احلندي٨م 

وؾم٤ٌمىمف، وظمٚمٗمّٞمتف سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمذل ؾمٕمٞمف ًمٗمٝمؿ ُمٜمِم٠م اًمّرؾم٤مًم٦م إظمالص٤ًم 

ُم٤مم اًمتل اٟمٗمر دهب٤م، يما أن هنذه يمّٚمٝمن٤م ول٘مٞم٘م٤ًم. يمّؾ ذًمؽ ُمـ ُمٞمزات اإل

شمِمػم إمم رومٕمتف ذم اًمٕمٚمؿ
(2)

. ومٙمنؾ ُمنـ يٗمٙمنر ذم هنذه اًمّرواين٤مت، صمنؿ 

 خيقض ذم ُمٞمزات درؾمف، يٕمثرقمغم أن:

يم٤من درُس اإلُم٤مم ظمزيٜمن٦َم اًمٕمٚمنقم، ًمِمنذود ـمنرزه، واًمتٕمٛمنؼ، ’’

ويمثرة اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرل، ل٘مٞم٘م٤ًم وشمدىمٞم٘م٤ًم، وًمنذا يمن٤من اًمٜمن٤مس يٚمزُمقٟمنف ذم 

 دارس يّٓمٚمع قمغم:اًم أن يما ‘‘وطميه، ومٞمٜمٝمٚمقن ُمـ ُمٜمٝمٚمف اًمٕمٚمٛمّل  ؾمٗمره

                                                           

)ديقسمٜمند أيم٤مديٛمٞمن٦م ؿمنٞمخ اهلٜمند  ياوخألاهلناوألحوا تألوك رى ما  دروي، اًمِمٞمخ أؾمػم إ (  0)

 .06سمداراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(، ص 

انميومةأليوخألاهلنوألاًمِمٞمخ إدروي،  (  1) ر اك و  ت  ا ه( ، 0322،  )ايم٤مديٛمٞم٦م ؿمٞمخ اهلٜمند ےمحي

 .06ص 
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ؿمنٞمخف احلن٤مج   وم٘مد سمنّمه  ،ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل  اهلل  ؿمٖمٗمف سمح٥م      - 0

سم٘مقًمف: هذه يمّٚمٝمن٤م ُمنـ إون٤موم٤مت  –رمحف اهلل  –اُمداد اهلل اعمٝم٤مضمر اعمٙمل 

طمٞمٜما يم٤من  ثاًمٜمٌّقه قمكم ىمٚمٌف، وه٤م هق اًمث٘مؾ اًمذي يم٤من يِمٕمرسمف اًمٜمٌل 

‘‘يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمُل 
(1)

. 

شمٌحر قمٚمٛمف اًمٕمٚمٛمل اًمذي يرؿمد إزم ُم٤م يٜمت٩م قمـ ىمنّقة اًمٗمٙمنر  -1

واًمٜمّٔمر، واًمتٕمّ٘مؾ وإمم ـمرا يٜم٤مسمٞمع اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، واًمٗمرىم٤من، وسمج٤مٟمٌنف 

ـمٚمٕم٦م اًمِم٤مه قمٌداًمٖمٜمل اعمجّددي سمٙم٤مُمٚمف، وُمٔمٝمنر قمٚمنقم اًمِمن٤مه وزم اهلل 

 قمغم ؾمٕم٦م ٟمٔمره، وقمٚمّق ومٙمره. اًمدهٚمقي، وهمػمه٤م ُمـ اعمٞمزات شمِمٝمد

إن درس اإلُم٤مم اًمٙمٌػم يم٤من جيٛمع اًمٜمّٙمن٤مت اًمٕمٚمٛمّٞمن٦م اًمتح٘مٞم٘مّٞمن٦م، 

واًمّدراؾم٤مت اًمتحٚمٞمٚمّٞم٦َم، واًمٚمٓمن٤موػ آؾمنتدًٓمّٞم٦م، وم٘مند يمتن٥م اًمِمنٞمخ 

ينمح  وهق   اإلُم٤مم  اإلُم٤مم أطمُد شمالُمٞمذ  -رمحف اهلل –ُمٜمّمقر قمكم ظم٤من 

إمم إصمٌن٤مت ُمًن٠مًم٦ٍم ه٤مُمن٦ٍم يٜمٍمل  ُمٜمٝم٩م درؾمف: احلؼ أن اإلُم٤مم عم٤َّم يم٤من 

ُمٕمّ٘مدٍة، ظمالل ُم٤م ي٘مقًمنف االٛمٝمنقر، ومٙمن٤من يتحنػّم يمٌن٤مُر أهنؾ اًمٕمٚمنؿ 

ويتٕمّجٌقن، واحلٙمؿ اًمذي ُيرى ذم اًمٔم٤مهر أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف وٓ سمره٤من، 

وٓ يًقهمف اًمٕم٘مؾ، يقاومؼ سمٕمد شمٓمٌٞمؼ ظمٓم٦ٌم اإلُم٤مم قمٚمٞمف، ُم٤م يم٤من جيؽمئ 

ٓوٚمفضم٤ٌمسمرة اًمٕمٚمؿ قمغم أن يٙمِمٗمقا قمـ وضمقهٝمؿ ظمالل د
(2)

. 

                                                           
ـ اًمٙمٞمالين،  (  0) ٦م دراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد،(، ج سواى ألق سميُمٜم٤مفمر أطمً  .135،  ص 0،  )ديقسمٜمد ُمٙمٌت

 .067،  ص 1ج  مذه ألمنصور اًمِمٞمخ ُمٜمّمقر قمغم ظم٤من،  (  1)
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 أهم ميزات درسأ في علم الحديث:
 يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٚمّخص أهؿ ُمٞمزات درؾمف ذم قمٚمؿ احلدي٨م، ومٞما ي٠م :

 اًمتٕمٚمٞمؼ اعمتقازن قمغم ؾمٜمد احلدي٨م واًمّدًٓم٦م قمغم ُمقاوٕمف.-0

 ًم٦م اعمٕمٜمّٞم٦م، سمدٓوؾ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م.شم٤موٞمد اعم٠ًم-1

٘منؾ اصم٤ٌمت ُم٤م ذه٥م إًمٞمف إطمٜمن٤مل، صمنؿ شم٘مقيتنف سم٤مًمٕم٘منؾ واًمٜمّ -2

 وسمٞم٤من وضمقه اًمؽمضمٞمح.

احلقار قمـ مجٞمع ضمقاٟمن٥م احلندي٨م ا،ٚم٘مّٞمن٦م واًمؽمسمقين٦م، ممن٤م -3

 يًٛمـ ويٖمٜمل ُمـ ضمقع.

 اًمٙمالم قمغم إطم٤مدي٨م ل٘مٞم٘م٤ًم ولٚمٞمٚمًٞم٤م، واؾمتدًٓٓ وأصقًٓ.-4

 اًمتٓمٌٞمؼ سملم اًمّرواي٤مت اعمتٕم٤مرو٦م.-5

 إيْم٤مُح شمٜم٤مؾمؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمّل.-6

 ذم اعم٤ًموؾ اعمختٚمٗم٦م. اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمدل-7

اًمنمنيػ،  احلدي٨م   ذم ذوىمف   إمم  شمِمػم يمّٚمٝم٤م  اعمٞمزات   ومٝمذه      

 ورؾمقظمف ذم اًمٕمٚمؿ وإٟمٗمراده قمـ يمثػم ُمـ اعمحّدصملم.

 يوبند يإسهاما تهاية دارالعلوم دالةامعة اإلسالم
 في علم الحديث:

إن ُمـ اًمّث٤مسم٧م صمٌقشًم٤م ٓؿمنؽ ومٞمنف أن شمٜمٛمٞمن٦م اًمٓمري٘من٦م اًمِمن٤موٕم٦م ذم 

دارس، وشمروي٩م ؾمٛم٦م اًمتندريس ًمٕمٚمنؿ احلندي٨م اًمتنل هنك ُمقونع اعم
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اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙمنؼمى ُمنـ اال٤مُمٕمن٦م اإلؾمنالُمٞم٦م داراًمٕمٚمنقم ديقسمٜمند. شم٤مًمٞمٗمن٤ًم، 

وشمّمٜمٞمٗم٤ًم وشمٕمٚمٞم٘م٤ًم، وشمنمحي٤ًم، شمٜم٘مٞمح٤ًم، ول٘مٞم٘م٤مً 
(1.)

 

يمّٚمٝم٤م شمرضمنع إمم اإلُمن٤مم اًمٙمٌنػم، طمجن٦م اإلؾمنالم حمٛمند ىم٤مؾمنؿ 

 قمتٞمؼ أمحد اًم٘م٤مؾمٛمل:ومٙما يٙمت٥م اًمِمٞمخ  -رمحف اهلل –اًمٜم٤مٟمقشمقي 

ىمد أقمٓمك طمج٦ُم اإلؾمالم اًمِمٞمخ حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي شَمٕمٚمنٞمؿ ’’

ٜم٦م ذم طمريمتف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُم٘م٤مُمف اًمالوؼ سمنف، ومن٠مدرج شمندريس  ًّ اًمٙمت٤مب واًم

ت٦م وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م احلدي٨م اعمًنتٜمدة ذم اعمنٜمٝم٩م اًمنّدراّد  ًّ اًمٙمت٥م اًم

ب ُمنع اًمّراو٩م، واسمتٙمر ًمتدريس هذا اًمٕمٚمؿ ـمري٘من٦ًم شمٜمًنجؿ هبن٤م اًمٙمتن٤م

ٜم٦م ....... لٛمؾ ُمٙمتقسم٤مشمف ورؾم٤موٚمف قمغم اعم٤ًموؾ ا،الومّٞمن٦م ُمٙم٤مٟمن٦ًم ذم  ًّ اًم

آضمتٝم٤مد شمٔمٝمر قمٓمقُر ُمٕم٤ممِل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ظمٓمقًة سمٕمد ظمٓمقٍة، ومتجند 

 اعمت٘مّدُملم
ِ
 ‘‘اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت ًمٓمٞمٗم٦م ُم٤م ٓ دمده٤م ذم يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤م 

(2)
. 

٥م وإٟمف طم٘مٞم٘م٦م وؿمٝم٤مدة شم٤مرخيٞم٦م ُم٤م يٙمتٌف اًمِمٞمخ اعم٘مري  حمٛمد ـمٞم
                                                           

 ُمٙمتن٥م) ىم٤مؾمنٛمل، احلًنـ سمندر ‘‘الاواعى’’ًمػماضمع ًمٚمٛمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ إمم ضمريندة  (  0)

.  داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمند طمريمن٦م إؾمنالُمٞم٦م ومٙمرين٦م، 33اعماقي سمداراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(،  ص  آطمتٗم٤مل

 -046هننن/(، ص ٦0311م ؿمنٞمخ اهلٜمند، شمقضمٞمٝمٞم٦م...، قمٌٞمد اهلل إؾمٕمدي )ديقسمٜمند أيم٤مدُمٞمن

  )الٜمن٦م  خاوم تألعلا ءألام معاةأليفألاقاونثألالنباوي أل، وآؾمت٤مذ اسمق سمٙمر هم٤مزيٗمقري: 115

 هننن(.0311اًمٜمنم واًمٓم٤ٌمقم٦م ُمٙمت٥م آطمتٗم٤مل اعماقي اال٤مُمٕم٦م آؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد 

اإلُمن٤مم حمٛمند ىم٤مؾمنؿ )  اإلما مألالنا ىوتويألحماوث ألوفيوها  اًمِمٞمخ قمتٞمؼ أمحد اًم٘م٤مؾمنٛمل،  (  1)

 .253اًمٜم٤مٟمقشمقي طمٞم٤مشمف وأومٙم٤مره وظمدُم٤مشمف( ص 



 47 لنانىتىي يف علن احلذيث وريادة احلركة التعلتيوية يف اهلنذجهىد اإلهام ا
 

 

 ذم ُمننّرةً  ينندّرس مل اإلُمنن٤مم إن’’روننٞمس اال٤مُمٕمنن٦م ؾمنن٤مسم٘م٤ًم:  -رمحنف اهلل –

٤مشمًٚمَّ  أٟمف وٓ اال٤مُمٕم٦م، رطم٤مب ‘‘ؿ ُمٜم٤مص٥م اإلدارة شم٘مٚمٞمديًّ
(1)

ومٝمؾ يمن٤من  

ن٤م  واحلنُؼ: َٓ، ومن٢من اًمِمنقاهد شمٜمٙمنره،  اإلُم٤مُم سمٛمٕمزٍل قمـ اال٤مُمٕم٦ٍم طم٘مًّ

 واحلقادث شمرومْمف، يما يِمٝمد سمنذًمؽ اًمتن٤مريخ: ومن٢من اومتتن٤مح اال٤مُمٕمن٦م،

قمن٤مت، وشمٕمٞمنلم اعمناّل  واؾمتٕمداد احل٤مج اًمًٞمد قم٤مسمد طمًنلم الٛمنع اًمتؼمُّ

حمٛمقد اًمّديقسمٜمدي ُمدّرؾم٤ًم، وذا  إرض ًمٚمج٤مُمٕم٦م ىمٌؾ طمٗمٚمن٦م إٟم٤مـمن٦م 

اًمٕماوؿ، وووٕمف إصقَل اًمثاٟمٞم٦م هل٤م، يمّٚمٝم٤م شمٜمٗمٞمف، وأُم٤م قمزًمف ذم اًمّٔمن٤مهر 

فمٚمنف أدام هلل  –وم٠مؿم٤مر إمم وضمقهٝم٤م اًمِمٞمخ اعمٗمتل أسمنق اًم٘م٤مؾمنؿ اًمنٜمٕماين 

 سم٘مقًمف: -قمٚمٞمٜم٤م

ُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلٟمجٚمٞمز عم٤م أقمٚمـ إًم٘م٤مَ  اًم٘مٌض قمغم جم٤مهدي صمقرة 

م اوَٓمّر اإلُم٤مُم إمم أن خيتٗمل، وم٢مّٟمف ُأصدر إُمر سم٤مًم٘مٌض ذم 0746قم٤مم 

طمّ٘مف أيًْم٤م، ومٚما أقمٚمـ اًمٕمٗمق اًمٕم٤ممَّ سمٕمد ؾمٜم٦ٍم يم٤مُمٚم٦ٍم وأًمٖمك إُمر سمف ومٕمن٤مد 

ي اعمجرُملم ومٙم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٦م اًمقوُع إمم ُم٤م يم٤من9 ًمٙمـ سم٘مك اإلؾمؿ ذم حم

شمرقمك أقماهلؿ وٟمِم٤مـم٤مهؿ، هذا هق اًمّن ذم إسم٘م٤م  إؾمؿ اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي 

٤م، وإفمٝم٤مر اؾمؿ ؿمخّمٞم٦م يم٤مٟم٧م  ًً  ُمـ طمٞم٨م يمقٟمُف ُم١مؾم 
ِ
ل٧م ـمّل ا،ٗم٤م 

سمٛمٕمزٍل قمـ مجٞمع اًمِمٙمقك واًمِمنٌٝم٤مت، ومن٢من احلٙمقُمن٦م إن ذهٌن٧م هبن٤م 

اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي. ُمـ  اًمّٔمـ إمم أٟمف شمٕمٛمؾ وراَ  إٟمِم٤م  ُمدرؾم٦ِم ديقسمٜمد يدُ 

اعمٛمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م أن ٓ متيض قمٚمٞمٝم٤م يقُم٤من إّٓ وشُم٘م٣م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمزوال
(2)

. 
                                                           

ـ اًمٙمٞمالين،  (  0) ف داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد( ج سواى ألق سمي ُمٜم٤مفمر أطمً  .301،  ص 0)ديقسمٜمد:  ُمٙمٌت

 .275ص  ب  ألدارالعلومألدنوبنو ألحو ةألافك ر ألخوم ت اعمٗمتل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمٕماين،  (  1)
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اعمٜمٝم٩م  ذم   اًمنميػ    احلدي٨م   سم٢مدراج اإلُم٤مم  ىم٤مم  سم٤مإلمج٤مل  و 

اعمّدراد ًمٚمج٤مُمٕم٦م وأقمٓم٤مه ُمٙم٤من اًمّّمدارة، وم٤مًمٞمٜمٌقع اًمٕمٚمٛمنل ًمنةهة 

اإلُمن٤مم ُمنّرًة صم٤مٟمٞمن٦ًم،  اعمحدث اًمدهٚمقي اًمذي يم٤من ٟمْم٥م ُم٤م هن٤م أضمنراه

 اال٤مُمٕم٦م سمًٜمده سمقاؾمٓم٦م اإلُمن٤مم اًمٙمٌنػم، وم٤مخّتنذت 
ِ
واشّمّمٚم٧ْم أؾمٜم٤مُد أسمٜم٤م 

اال٤مُمٕم٦ُم أؾمٚمقب شمدريس احلدي٨م ًمإلُم٤مم اًمٜمن٤مٟمقشمقي أؾمنقة هلن٤م. طمتنك 

٦م.  قُمروم٧م سمٛمزاي٤م ظم٤مصَّ

 مزايا دراسة الحديث في دارالعلوم:
وُمـ أضمّؾ ا،ّمن٤موص اًمتنل قمرومن٧م هبن٤م داراًمٕمٚمنقم ذم دراؾمن٦م 

 ي٨م ُم٤م يكم:احلد

إًم٘م٤م  اًمْمق  أّوًٓ قمغم همرض اًمِم٤مرع ُمـ اًمٜمّمقص اًمتنل  -0

يٕمتّمؿ سمٕمراه٤م أهؾ يمؾ ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، وإن يمن٤من هٜمن٤مك 

 ومٞمف رٌ  ُمـ اًمٖمٛمقض ومٞمنمطمقٟمف ذطم٤م يرشم٤مح ًمف اًم٘مٚم٥م.

إهنننؿ ٓ ُيٜمٞمٓمننقن ذح إطم٤مدينن٨م اعمِمننٙمٚم٦م واعمتٕم٤مرونن٦م  -1

قمنـ  –ًٕمٗم٤مظ اعمروي٦م سمٚمٗمظ واطمد أو ـمريؼ واطمد، سمؾ يتٗم٘مدون مجٞمع ا

قن ومٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمِم٤مرع. -ـمرا خمتٚمٗم٦ٍم ًمٚمحدي٨م  ويتقظمَّ

إهنؿ يٕمتٜمقن أؿمد اقمتٜم٤م  ذم إومّم٤مح ُمٜمِم٠م ُم٤م وىمع سملم إُم٦م  -2

ذم  -ُمن٠مصمقراً  –ُمـ آظمتالل اًمٌلّم ذم إقمال اًمتل ضمرى اًمتٕم٤مُمؾ هبن٤م 
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إُم٦م يمرومع اًمٞمديـ، وشمٕمٞملم ُمقاوٕمف، واًمقشمر وشمٕمٞملم ريمٕم٤مشمف، وصنالة 

ذوط أداوٝم٤م، وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ اعم٤ًموؾ إظمرى اًمتل شم٤ٌميٜمن٧م االٛمٕم٦م و

يمثػمًا هبذه اًمٜم٤مطمٞمن٦م وي٘مرسمنقن  -ذم اًمدرس –ومٞمٝم٤م إىمقال ومٝمؿ يٕمتٜمقن 

هذا آظمتالل إمم أذه٤من اًمٓمٚم٦ٌم، طمتك يٕمرومقا أٟمف مل يٙمـ سمد ُمنـ هنذا 

آظمتالل، وأن أصح٤مب اعمذاه٥م ُمٕمنذورون ومٞمنف، وهنذا أُمنر ُمٝمنؿ 

هلذا اال٤مٟم٥م يٗميض إمم ؾمق  اًمٔمـ سم٤مًمتٕم٤مُمؾ واًمٜم٘منؾ، ضمّدًا، وأنَّ اإل ٤مل 

 وإٟمف أىمقى طمج٦م ذم اًم٤ٌمب.

إهنؿ ٓ يتٕمّّمٌقن ٕىمقال إطمٜم٤مل سمؾ حيرصقن داوا قمغم  -3

إظمذ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واًمٕمٛمؾ سما يقاومؼ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، وإن يمن٤من 

خي٤مًمػ ذًمؽ فرا  إطمٜم٤مل، قمٛماًل سما روي قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ أٟمنف 

 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق ُمذهٌل.ُم٤م صح قمـ 

ؿ يقضمٝمقن اًمٓمالب إمم ُم٤م ذم إطم٤مدين٨م ُمنـ ٟمنقاطمل  -4 إهنَّ

 ظُمٚم٘مٞم٦م9 ًمتٙمقن طمٞم٤مهؿ ـم٤مهرة ٟم٘مٞم٦م ُمتحٚمٞم٦م سم٤مٕؾمقة اًمٜمٌقي٦م.

وذًمؽ ُمع يمال اًمت٠مدب ُمنع إوٛمن٦م إقمنالم وآطمنؽمام  -5

ُم٤م يٛمس يمراُم٦م إوٛمن٦م  -ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ –ٔراوٝمؿ ومال يّمدر ُمـ أطمد 

  إُم٦م اًم٤ًمسم٘ملم، سمؾ مجٞمع اًمٓمٚم٦ٌم وإؾمن٤مشمذة خيْمنٕمقن عمٙمن٤مٟمتٝمؿ وقمٚما

اًمٕمٚمٛمٞمن٦م اًمٙمٌننػمة اًمًنن٤مُمٞم٦م، ويِمننٙمرون الٝمننقدهؿ االٛمٞمٚمنن٦م اعمِمننٙمقرة، 

وطمٗمٔمنف، ويٕمؽمومنقن سمجٛمنٞمٚمٝمؿ اًمنذي   ٟمنم اًمنديـ  وأقماهلؿ اًمراوٕم٦م ذم
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 أؾمَدوه إمم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأسم٘مقا سمف اًمديـ ذم صقرشمف إصٚمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م.

ّْمٚمقن االٛمع سملم ُم٤م شمٕم٤مرض ُمـ اًمرواي٤مت ىمندَر وإهنؿ يٗم -6

٤ًٌم وُم٤مًمقا إمم اًمٕمٛمؾ سمحدي٨م مل هيجنروا ُمن٤م  حقا ُمذه ُم٤م أُمٙمـ، وإذا رضمَّ

قم٤مروف أيًْم٤م وٓ اًمتج٠موا إمم شمْمٕمٞمٗمف، سمؾ ضمٕمٚمقا ًمف حمٛمنال يرشمن٤مح ًمنف 

اًم٘مٚم٥م وشمٓمٛماـ سمف اًمٜمٗمس
(1)

. 

اعمزاي٤م اًّمتل ؾمٚمٗم٧ْم ذيمُره٤م ذم ؾمنٌٞمؾ شمندريس احلندي٨م، ًمإلُمن٤مم 

ٟمقشمقي شمٌٜمّتٝمن٤م اال٤مُمٕمن٦م اإلؾمنالُمٞم٦م داراًمٕمٚمنقم ديقسمٜمند، وشمٜمن٤م وًمتٝمن٤م اًمٜم٤م

إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمّٞمن٦م طمتنك صن٤مرت اال٤مُمٕمن٦ُم ُمنـ أهنؿ اعمرايمنز ًمتندريس 

احلدي٨م ذم ؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمدّين٦م، واضمتن٤مزت طمندوَد اًم٘من٤مرة، ومٌٚمٖمن٧م إمم 

ًننت٤من وأومٖم٤مٟم وأومري٘مٞمنن٤م، وإيننران، واًمًننقدان، وُم٤مًمٞمِمننٞم٤م، سمقرُمنن٤م،’’

ـ اًم٘مٓمر، وشمرى أرض احلج٤مز اًمتل شُمٕمّد ُمٜمًٌٕم٤م ًمٕمٚمنؿ وشمريمًت٤من وهمػمه٤م ُم

احلدي٨م أهّن٤م أيْم٤ًم مل شمًتٓمع أن شمٍمل وضمٝمٝم٤م قمـ إوم٤موتٝم٤م وإوم٤مده٤م
(2)

. 

هذا،  قمٍمٟم٤م  وزم أن أىمقل: إن ا،دُم٤مت اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٕمٚما  إمم 

ن٤م، شم٤مًمٞمًٗمن٤م وشمّمنٜمٞمًٗم٤م، ٓ  ًً واًمتل ي٘مقم هب٤م أسمٜم٤م  هذا اًمٕمٍم، درؾم٤ًم وشمدري

ومْمٚمٝم٤م إمم اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي سمقاؾمٓم٦م داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد،  ؿمؽ أٟمف يرضمع

اًمٕمٍم  وٟمرى ذم ُم٘مّدُمتٝمؿ: ؿمٞمخ اهلٜمد حمٛمقد طمًـ اًمديقسمٜمدي، وإُم٤مم 

اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي، وؿمٞمخ اإلؾمالم اًمًّٞمد طمًلم أمحد 

                                                           
 .073 -072ص  ومألدنوبنو دارالعلقمٌٞمد اهلل أؾمٕمدي،  (  0)

 .341،  ص 0ج  ت رنخألدارالعلومألدنوبنو اًمًٞمد حمٌقب اًمروقي،   (  1)
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ومٝمقٓ  ىمد قمّزز واُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم، ومال شمرى ُمدرؾمن٦ًم  -رطمٝمؿ اهلل –اعمدين 

دريس هذا اًمٕمٚمؿ إٓ وهك شمتٌٜم٤ّمه٤م، سمنؾ شمٕمنّد اًمٜمًّن٦ٌم إًمٞمٝمن٤م ديٜمٞم٦ًم هتؿ سمت

 ُمٗمتخرا ًمٜمٗمًٝم٤م.

 سمزين٤مرة ‘‘اعمٜمن٤مر ’’ىم٤مم اًمٕمالُم٦م رؿمٞمد رو٤م اعمٍمي، ُمدير جمّٚمن٦م 

 حمٛمند ًمٚمٕمالُمن٦م اًمندرس ؾم٤مقم٦م ومحي م0802 قم٤مم ديقسمٜمد داراًمٕمٚمقم

وأؾمنٚمقسمف واعمنقاّد اًمٕمٚمٛمٞمن٦م مل  شمنمنحيف، ؾمٛمع ومٚما اًمٙمِمٛمػمي ؿم٤مه أٟمقر

 ف أن ىم٤مل:يٛمٚمؽ ٟمٗمً

 اًمٕمٍم،  هذا ذم احلدي٨م سمٕمٚمقم اهلٜمد قمٚما  إظمقاٟمٜم٤م قمٜم٤مي٦م ًمقٓ ’’

 واًمِمن٤مم ُمٍم ذم وٕمٗم٧م وم٘مد اًمنّما، أُمّم٤مر ُمـ سم٤مًمّزوالِ  قمٚمٞمٝم٤م ًم٘ميض

 ُمٜمتٝمنك سمٚمٖمن٧م طمتنك ًمٚمٝمجنرة اًمٕمن٤مذ اًم٘منرن ُمٜمنذ واحلج٤مز واًمٕمراا

قمنم اًمّراسمع اًم٘مرن أواوؾ ذم اًمّْمٕمػ
(1)

. 

اًمنمنيػ  احلدي٨م شمتجغم ضمقاٟم٥م ظمدُم٦م    وهلخص القىل:   

ًمإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي ورا  شم٠مؾمٞمس اال٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمند، 

وشمنندويـ اعمننٜمٝم٩م اًمننّدراد  واًمؽميمٞمننز قمننغم اعمننٜمٝم٩م اًمتٕمٚمٞمٛمننّل ًمٚم٘مننرفن 

واحلدي٨م
(2)

، وظم٤مّص٦م ذم سمداي٦م أؾمٚمقٍب شمٗمّمٞمكم وـمنراز ل٘مٞم٘منٍل قمنغم 

 اعمًتقى اًمٕم٤مزم ًمتدريس احلدي٨م اًمنميػ.

                                                           
هقر، ط: ُمٍم، ميومةألمفح حألكنوزألالسنّة (  0) ٜم٦مٓ   )ا(. ...هن(، ص: 0242، )إداره شمرمج٤من اًم

ُمٞمن٦م ،  )ديقسمٜمند أيم٤مدعل ءألدنوبنوألوخوم هتمأليفألعلمألاقونثاًمديمتقر قمٌداًمرمحـ اًمؼمين،  (  1)

 .23هن (، ص 0320ؿمٞمخ اهلٜمد سمداراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد 
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 الباب اخلامس
 رز في خدمة الحديث: التعليق على صحيح البخاري:عمل با

ُمـ اعمآصمر اًم٘مّٞمٛم٦م، احلّٞم٦م ا،٤مًمدة ًمإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي ذم ؾمٌٞمؾ ظمدُم٦م 

 أن اًمٕمجن٥م يثنػم وممن٤م ‘‘اًمٌخن٤مري لِمٞم٦م ’’احلدي٨م اًمنميػ، إمت٤مُُمف 

 وم٘مد ؾمٜم٦ًم،/ 07 إمم قمٛمره ُمـ سمٚمغ طمٞمٜما اًمٕمٔمٞمٛم٦م ا،دُم٦م هبذه ىم٤مم اإلُم٤مم

اًمًنٝم٤مرٟمٗمقري اًمتٕمٚمٞمنؼ قمنغم إضمنزا  ا،ٛمًن٦م  ؾ اًمِمٞمخ أمحد قمكمويمّ 

ف.  إظمػمة إمم اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي وم٤ٌمًمغ ضمٝمده ومٞمف واؾمتقذم طم٘مَّ

 ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي:

  اوؾمّت٦م مخ٦ًمَ  اًمًٝم٤مرٟمٗمقري قمكم أمحد اًمِمٞمخ وممَّ  ’’
ِ
 ُمنـ أضمنزا 

، وإصالح إظمٓم٤م  اعمٓمٌٕمٞمن٦م قمٚمٞمف ًمٚمتٕمٚمٞمؼ ‘‘صحٞمح اًمٌخ٤مري’’فظمر 

ت٥م، وأضم٤مد، ومٚمٞمٜمٔمر ُمـ ؿم٤م ، هؾ ُيٛمٙمـ أن يٙمت٥م أطمًـ ُمٜمنف9 ومٞمف ومٙم

ومٕمدٌد ُمـ اًمذيـ ُم٤م يم٤مٟمقا يٓمٚمٕمقن قمغم ٟمٌقغ اإلُم٤مم ذم اًمٕمٚمقم، شمقضّمٝمنقا 

إمم اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقري ىم٤موٚملم: ُم٤مذا ومٕمٚم٧َم  ىمد ويمٚمن٧م شمٕمٚمٞم٘منف إمم 

رضمؾ ٓ يٕمٚمؿ سمِمٍئ، وم٘م٤مل: ًم٧ًم ؾمٗمٞمٝم٤ًم، أن أىمقم سمٕمٛمؾ وٓ أشمٗمٙمر، صمؿ 

‘‘٤م قمـ ُّم٤م ىم٤مم سمف اإلُم٤مم ُمـ اًمّتٕمٚمٞمؼأراهؿ ٟمٛمقذضًم 
(1)

صمؿ ىمن٤مل اعمحندث  

 اًمًٝم٤مرٟمٗمقري اًمذيـ ضم٤م وا إًمٞمف ُمٕمؽمولم:
                                                           

 .21 -18ص  سواى ألعمري اًمِمٞمخ حمٛمد يٕم٘مقب اًمٜم٤مٟمقشمقي،  (  0)
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 اًمٙمتن٤مب ُمـ اًمّّمٕم٦ٌم اعمقاوع قمغم اقمالُم٤مٍت  شمْمٕمق أن ًمٙمؿ، ’’

ه قمٜمٝم٤م، ومٗمٕمٚمقا، وم٠مراهؿ ُم٤مقمٚمؼ اإلُمن٤مُم قمنغم شمٚمنؽ اعمقاونع، اؾماٚمق صمؿ

قمٜمٝم٤م زاودة قمغم ُم٤م ومقضمدوا إقمؽماو٤مت اًمتل أصم٤مره٤م اإلُم٤مُم، صمؿ أضم٤مب 

‘‘أصم٤مره٤م اعمٕمؽموقن، وم٤مقمؽمومقا سمٜمٌقغ قمٚمٛمف وشمٌحّره
(1)

. 

صم٧ٌم مم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م أن اإلُم٤مم ىمن٤مَم سمن٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمنغم إضمنزا  ا،ٛمًن٦م 

إظمػمة، يما هق قمرٌل ُمٕمرول، ورأى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؼ 

٤م أن اإلُم٤مم ىمن٤مم سمن٤مًمتٕمٚمٞمؼ   وٟمّمػ9 وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م طم٘مًّ
ِ
قمغم أرسمٕم٦م أضمزا 

 اًمثٚمث٦م إظمػمة )ُمـ يمتن٤مب اعمحن٤مرسملم إمم فظمنر اًمٙمتن٤مب( قمغم 
ِ
إضمزا 

وهذا ُم٤م يراه اًمِمٞمخ حمٛمد يقٟمس االقٟمٗمقري، ُمتٕمٜمن٤م اهلل سمٓمنقل طمٞم٤مشمنف 

وقمٚمقُمف ؿمٞمخ احلدي٨م سمج٤مُمٕم٦م ُمٔم٤مهر اًمٕمٚمنقم ؾمنٝم٤مرٟمٗمقر طم٤مًمٞمن٤ًم، يمنا 

يٜمٓمؼ قمٚمٞمف أؾمٚمقب احل٤مؿمٞم٦م وُمٜمٝمُجف وشمٗمّمٞمُٚمف وإجي٤مُزه
(2)

. 

 مميزات حاشية البخاري:
َل شمٕمٚمٞمؼ اإلُم٤مم قمغم اًمٌخ٤مري ذطم٤ًم ًمف، ومنال  إضمدُر سمٜم٤م أن ُٟمًٛم 

ري٥م أٟمنف جيٛمنع ذم طمّٞمزه:شمًنٝمٞمَؾ ومٝمنؿ اًمٙمتن٤مب، وطمنّؾ اعمٕمْمنالت، 

                                                           
)ُمٔمٗمر ٟمٖمر:  أيم٤مديٛمٞم٦م ُمٗمتل اهلنك   احوا ألوآث ر اًمِمٞمخ ٟمق راحلًـ راؿمد اًمٙم٤مٟمدهقي،   ( 0)

 .63(، ص 0325سمخش 

)ُمٔمٗمرسمقر:  ُمريمز اًمِمنٞمخ    هنووسح نألاورعلمألحونثحمٛمد أؾمجد اًم٘م٤مؾمٛمل اًمٜمدوي،  (  1)

 .261سمك احلًـ قمكم احلًٞمٜمل اًمٜمدوي(،  ص أ
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واعمٌٝمات، وايْم٤مَح اعمجٛمالت، واًمّتٜمٌٞمف قمغم إهمالط واًمتح٘مٞمنؼ قمنـ 

اًمننّرواة واًمرضمنن٤مل، واًمتٓمٌٞمننؼ واًمؽّمضمننٞمح وىمنن٧م اًمتٕمنن٤مرض وشمننرضمٞمح 

 ٞم٤من اًمقضمقه، وهمػمه٤م ُمـ اعمٞمزات.اعمذه٥م اًمّراضمح ُمع سم

 أهمّية األجزاِء األخيرة للتعليق:
 ٟمٗمًنٝم٤م ذم ‘‘اًمٌخ٤مري صحٞمح’’لٛمؾ إضمزا  إظمػمة ًمٙمت٤مب 

  قمغم قمّ٘م٥م ىمد اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم وم٢من ىمّٞمٛم٦م، ُمٕم٤مين
ِ
  طمٜمٞمٗمن٦م أ  اإلُمن٤مم أرا 

اًمٗم٘مٞمٝمّٞم٦م وأومٙم٤مره وؿمّدد ذم ذًمؽ، وم٤مإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي، ىم٤مم  -رمحف اهلل –

 ورّد قمنغم اقمؽماون٤مت اإلُمن٤مم اًمٌخن٤مري سم٤مًم
ِ
تٕمٚمٞمؼ قمغم شمٚمنؽ إضمنزا 

نف وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف اًمٜمّ٘مدّي٦م، وطمّٚمٚمٝمن٤م وم٤مؾمنتقرم طم٘مَّ
(1)

. ومٞمٙمتن٥م اًمِمنٞمخ أؾمنػم 

ذم  -رمحننف اهلل –ُمنن٤مم اًمٌخنن٤مري اإل ىمنن٤مم’’ -طمٗمٔمننف اهلل –إدروي 

        إضمزا  إظمػمة سم٤مًمّدًٓم٦م قمنغم اقمؽماون٤مٍت قمنغم اإلُمن٤مم أسمنك طمٜمٞمٗمن٦م 

وأؿم٤مَر إًمٞمٝم٤م، وُمنـ اعمٕمٚمنقم ًمندى يمنّؾ أطمنٍد أن رواين٤مت  -رمحف اهلل –

اًمٌخ٤مري شمٙمقن هل٤م وزن يمٌػم وم٤مىمت٣م اًمردُّ قمٚمٞمٝم٤م إمم اًمتٕمٛمنؼ ذم ظمريٜمن٦م 

أن شُمنمح    قمٚمؿ احلدي٨م يمّٚمٝم٤م، وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ إٓ سمف، ومٙم٤من ُمـ اًمقاضم٥م

 اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ سم٠من يتٜم٤مؾمؼ ُمذه٥م إطمٜم٤مل ُمع ُُمراِد 
ِ
اًمّرواي٤مت ذم وق 

، وم٘م٤مم سمف اإلُم٤مم أطمًـ ىمٞم٤مم، ومل يٙمت٥م ؿمٞما٤ًم إّٓ أطم٤مهَل٤م، يما أّٟمف اًمنميٕم٦م
                                                           

اتم مألحمموألق سمألالن ىوتوي حو تألوأفك رألوخاوم ت ألألاًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل،  (  0)

 .210)دهكم، شمٜمٔمٞمؿ أسمٜم٤م  ىمديؿ داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(، ص 
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ل اًمّرواي٤مت ُمٗمِرـًم٤م وٓ أٟمٙمره٤م مل ي١مو 
(1)

. 

 نموذج عن مميزات التعليق على صحيح البخاري:
اعم٘م٤مُم همػُم ُمتًٍع ٕن ٟم٘مّدم إمم طميشمٙمؿ ٟماذج قمـ شمٕمٚمٞمؼ اإلُم٤مم 

٥م، ىم٤مل اإلُم٤مم ذم قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري، وم٠ميمتٗمل قمغم ُمث٤مٍل واطمد ومحً

 صدد سمٞمع اًمٕمٌد اعمدسّمر:

وم٤ٌمقمف سمثاين ُم٤مو٦م درهؿ ومٞمف ضمقاز سمٞمع اعمدسمر وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 

واُم٤م قمٜمدٟم٤م اي احلٜمٗمٞم٦م ٓ جيقز سمٞمع اعمدسمر اعمٓمٚمؼ وهنق اًمنذي قمٚمنؼ قمت٘منف 

سمٛمٓمٚمؼ ُمقت، واعم٘مٞمد وهق اًمذي ىم٤مل ًمف اعمنقمم إن ُمن٧م ذم ُمنرى هنذا 

قمٚمٞمنف  –  ٗمن٤ما، وًمٜمن٤م ذم اعمٓمٚمنؼ ىمقًمنف ُمثاًل وم٠مٟم٧م طمنر ومٌٞمٕمنف ضمن٤موز سم٤مإلشم

اعمدسمر ٓ ي٤ٌمع وٓ يقه٥م  وٓ يقرث وهق طمر ُمـ اًمثٚمن٨م وٕن  -اًمًالم

ؾم٥ٌم احلري٦م اٟمٕم٘مد ذم احل٤مل ًمٕمدم إهٚمٞم٦م سمٕمد اعمقت، واالقاب قمـ هذا 

احلدي٨م وهمػمه ُمـ اؾمتدٓٓت اًمِم٤مومٕمل اٟمف ٓ ؿمؽ ان احلر يمن٤من يٌن٤مع 

سمن٤مع رضمنال ي٘من٤مل ًمنف ها ذم  -ملسو هيلع هللا ىلص –ذم اسمتدا  اإلؾمالم قمغم ُم٤مروى أن 

 ممإ   ومٜمٔمنرة   قمننة   ذو  يمن٤من إن و  ’’ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕمن٤ممم  ديٜمف صمؿ ٟمًخ 

ذيمره ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ومٚمؿ يٙمـ ومٞمف دًٓم٦م قمغم ضمنقاز سمٞمٕمنف  ‘‘ُمٞمنة

أن سمٕمد اًمٜمًخ وإٟما يٗمٞمده اؾمتّمح٤مب ُمن٤م يمن٤من ُمنـ ضمنقاز سمٞمٕمنف ىمٌنؾ 

                                                           
ديقسمٜمد أيم٤مديٛمٞم٦م ؿمٞمخ اهلٜمد، )  اإلم مألالن ىوتوي ألحو ت ألوخوم ت  اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي،  (  0)

 .65سمداراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(، ص 
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 -ه –قمٜمف صمؿ رأيٜم٤م اٟمف صح قمنـ قمٛمنر اًمتدسمػم إذ مل يقضم٥م زوال اًمرا 

 –ٓ ي٤ٌمع اعمدسمر وٓ يقه٥م وهق طمر ُمـ اًمثٚم٨م وىمد رومٕمف امم رؾمنقل اهلل 

ًمٙمـ وٕمػ اًمدار ىمٓمٜمك رومٕمف وصحح وىمٗمف وأظمرج  اًمدار ىمٓمٜمنك  -ملسو هيلع هللا ىلص

أيْم٤م قمـ قمغم سمـ فمٌٞم٤من سمًٜمده قمنـ اسمنـ قمٛمنر ىمن٤مل اعمندسمر ُمنـ اًمثٚمن٨م 

 ووٕمػ اسمـ فمٌٞم٤من.

حل٤مصؾ أن وىمٗمف صحٞمح ووٕمٞمػ رومٕمف ومٕمغم شم٘مدير اًمرومنع ٓ وا

اؿمٙم٤مل وقمغم شم٘مدير اًمقىمػ ٓ يٕم٤مروف اًمٜمص اًمٌتن٦م ٟٓمنف واىمٕمن٦م طمن٤مل 

ٓقمٛمقم هل٤م، وإٟما يٕم٤مروف ًمق ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًنالم يٌن٤مع اعمندسمر، وإن ىمٚمٜمن٤م 

سمقضمقب شم٘مٚمٞمده ومٔم٤م هر وقمغم قمدم شم٘مٚمٞمد، وجي٥م أن حيٛمؾ قمغم اًمًناع 

اًم٘مٞم٤مس عم٤م ذيمرٟمن٤م أن سمٞمٕمنف ُمًنتح٥م سمرىمٌتنف  ٓن ُمٜمع سمٞمٕمف قمغم ظمالل

ومٛمٜمٕمف ُمع قمدم زوال رىمٌتف، وقمدم اإلظمنتالط سمجنز  اعمنقمم يمنا ذم أم 

اًمقًمد ظمالل اًم٘مٞم٤مس حيٛمؾ قمغم اًمًاع ومٌٓمؾ ُم٤م ىمٞمؾ طمدي٨م اسمـ قمٛمنر 

ٓ يّمٚمح عمٕم٤مرو٦م طمدي٨م ضم٤مسمر وأيْم٤م صم٧ٌم قمنـ ا  ضمٕمٗمنر اٟمنف ذيمنر 

ي اقمت٘منف ُمنقٓه قمنـ قمٜمده أن قمٓم٤م  وـم٤مؤؾم٤م ي٘مقٓن قمـ ضم٤مسمر ذم اًمنذ

ُمدسمر احلدي٨م وم٘م٤مل اسمق ضمٕمٗمر ؿمٝمدت احلدي٨م ُمـ ضم٤مسمر أٟما اذن ذم سمٞمع 

ظمدُمتف رواه اًمدار ىمٓمٜمل قمـ قمٌنداًمٖمٗم٤مر سمنـ اًم٘م٤مؾمنؿ اًمٙمنقذم قمنـ أ  

ضمٕمٗمر وىم٤مل اسمق ضمٕمٗمر هذا وإن يم٤من ُمـ اًمث٘م٤مت اإلصم٤ٌمت وًمٙمـ طمديثنف 

هذا ُمرؾمؾ، وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓمن٤من هنق ُمرؾمنؾ صنحٞمح ٕٟمنف ُمنـ رواين٦م 
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ٚمؽ سمـ ا  ؾمٚمٞمان اًمٖمزرُمل وهق صم٘م٦م قمـ أ  ضمٕمٗمر اٟمتٝمنك، وم٘مند قمٌداعم

ّسح اسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مم سم٤مقمف ؾمٜمٝمد طمدي٨م ضمن٤مسمر وإٟمنف 

إٟما اذن ذم سمٞمع ُمٜم٤مومٕم٦م وٓ يٙمنـ يث٘منف اُمن٤مم ذًمنؽ اإل سمٕمٚمنف ُمنـ ضمن٤مسمر 

اًمراوى ًمٚمحدي٨م هذا ظمالص٦م ُم٤م طم٘م٘مف اعمح٘مؼ اسمـ اهلام
(1)

. 

ُم٤مَم يتحّدث قمنـ إؾمنٜم٤مد واعمتنقن فشمًٞمن٤م ومٛمـ يٛمٕمـ اًمٜمٔمر وضمد اإل

سمٛم٤ٌمطم٨م ٟمٗمًٞم٦م، وُمـ دأب اإلُم٤مم أٟمف ٓ ُيقضم٥م قمغم ٟمٗمًف شم٤موٞمند ُمن٤م ىمن٤مل 

اعمّمٜمُػ وشمّمقيٌف، يما هق دأُب قم٤مُم٦م اًمنّماح، وي١ميده اعمث٤مُل ُمنذيمقُر9 سمنؾ 

شمٜم٤مول اإلُم٤مَم اًمٌخ٤مري سم٤مإلٟمتٗم٤مد ذم ُمقاوع، ويُْمّؿ اعمث٤مُل همػَمه٤م ُمـ اعمنقاّد 

ٕمٚمٛمٞم٦ّم، وذًمؽ يمّٚمف يِمٝمد سمًٕم٦م ٟمٔمره، وشمدىمٞم٘مف ذم اعم٤ًموؾ واعم٤ٌمطم٨م اًم
(2)

. 

 ميزات التعليق البارزُة في سطور:
 اًمٙمالم قمغم ُمٕم٤مين احلدي٨م وُمٗم٤مهٞمٛمف، وشمنمحيف سم٠من ُي٘مٜمع. -0

 حي٘مؼ إؾمٜم٤مد، ويٕملم ُمقاوع اًمّرواة. -1

ٌّف قمنغم إظمٓمن٤م  وآوهن٤مم ويٕمنرض قمنـ اًمتن٤مويالت  -2 يٜم

 اًمٗم٤مؾمدة.

 ٕم٤مرو٦م.يٓمٌؼ سملم اًمّرواي٤مت اعمت -3
                                                           

 .0، طم٤مؿمٞمف، 0155،  ص 1سمخ٤مري ذيػ، ج  (  0)

، 0122،  ص 1ُمـ ؿم٤م  أن يرى ٟمٛمقذضم٤ًم هلذه اعمٞمزة ومٚمػماضمع إمم: صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج  (  1)

 .0121/ ص: 8، وإمم رىمؿ اهل٤مُمش 0164،  ص 4رىمؿ احل٤مُمش: 
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ح ُمذه٥م إطمٜم٤مل، ويثٌتف ذم وق  اًمّدٓوؾ. -4  يرضم 

جيٞم٥م قمـ اعمقاوع اًمتل يٓمٕمـ هب٤م اًمٌخ٤مري قمغم إطمٜمن٤مل  -5

إضم٤مسم٦م ُم٘مٜمٕم٦ًم، ُم١ميدًة سم٤مًمدٓوؾ، ويٕمنزز ُمنذه٥م إطمٜمن٤مل 

 .(0)سم٤مًمّرواي٤مت اعمٕمتٛمدة

 .(1)يًتققم٥م اعمقوقَع، وحُيٞمؾ يمّؾ ُم٤م ٟم٘مؾ ذم اًمتٕمٚمٞمؼ -6

 ؾمالُمل ُمع احلدي٨م.يٕمٛمؾ ؾَمٕمَٞمف ذم شمٜمًٞمؼ اًمٗم٘مف اإل -7

 يّتْمنح ‘‘اًمٌخ٤مري صحٞمح’’ومٙمؾ ُمـ يٓم٤مًمع شمٕمٚمٞمؼ اإلُم٤مم قمغم 

قمٛماًل قمٌ٘مرًي٤م ذم  ٤مشُمف ذم قمٚمؿ احلدي٨م، وٓ ؿمؽ ذم أٟمف يِمٙمؾظمدُم أُم٤مُمف

 .كاعمقوقع اعمٕمٜم

إجممراء التحقيممق عممن مراتممب كتممب الحممديث يلمحممٌة لعلممم 
 الحديث في مؤلفاتأ يمكتوباتأ:

اإلُم٤مم  ظمدُم٤مت أهؿ ُمـ’’يٙمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد أؾمجد اًم٘م٤مؾمٛمل: 

ذم هذا اًمّمدد أٟمف أضمرى اًمتح٘مٞمؼ قمـ ُمراشم٥م يمت٥م احلدي٨م وـمٌ٘م٤مشمنف، 

وأصقِل اًمٜمّ٘مد، ىم٤مم اإلُم٤مم سمؽمشمٞم٥م يمت٥م احلندي٨م سمخ٤مّصن٦م، وهنذا هنق 

اًمِم٤موع ذم إوؾم٤مط ىم٤مم اإلُم٤مم سم٢مقمداد يمت٤مسم٦ٍم ٟمٗمٞم٦ًٍم قمنـ هنذا اًمؽمشمٞمن٥م 
                                                           

،  رىمنؿ 0116،  ص 6هلنذه اعمٞمنزة ومٚمػماضمنع إًمٞم٤مًمٌخن٤مري ج ُمـ ؿم٤م  أن يرى ٟمٛمقذضمن٤ًم  (  0)

 .01-02اهل٤مُمش 

)دهكم، شمٜمٔمٞمؿ أسمٜمن٤م  اإلم مألالن ىوتوي ألحو ت ألأفك رهألوخوم ت  ألألسمره٤من اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل،   (  1)

 .216ىمديؿ داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد(، ص 
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‘‘ي٦م اًمِمٞمٕم٦مهد ’’واًمتٜمقيع ذم يمت٤مسمف 
(1)

. 

ُم٤م اؾمتٓم٤مع اطمٌد أن يٗمٝمؿ ’’َٝمَرُة قمٚمؿ احلدي٨م قمغم أٟمف ويما اشمٗمؼ ُمَ 

أصقل اًمٜمّ٘مد ًمٕمٚمؿ احلدي٨م ُمثؾ اإلُم٤مم
(2)

. 

ويٙمت٥م اعمحّدث االٚمٞمؾ اًمٜم٤ّمىمند اًمِمنٞمخ فمٗمنر أمحند اًمتٝمن٤مٟمقي: 

 اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي ُمراشم٥م يمت٥م احلدي٨م وـمٌ٘م٤مشمف وأصنقل اًمٜمّ٘مند سملّم ’’

أن ُي٘منّر  ًمٕمٚمؿ احلدي٨م، وم٠مطمًـ وأضم٤مد، ومٙمنّؾ ُمنـ يدرؾمنف يْمنٓمّر إمم

 اًمتٓمٌٞمنؼ وىمقاقمند اًمٜم٘مند، أصقَل  يدرك ٕن ومٝمُٛمف أطمداً   واومؼ ُم٤م’’سم٠مٟمف

 ‘‘اًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م’’ يمت٤مسمف ذم اًمدهٚمقي اعمحدث اهلل وزم اًمِم٤مه سمّٞمٜمٝم٤م يما

اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي، يٗمقا يمؾ ُمـ ادر يمٝم٤م ؿمٞمًا٤م إٓ
(3)

. 

 اإلمام النانوتوي يأراء  عن النسخ يالتطبيق:
اًمِمٞمخ ظم٤مًمد ؾمٞمػ اهلل اًمرمح٤مين: إن ُمـ دأب  يمت٥م اًمٗم٘مٞمف اًم٤ٌمرعُ 

إطمٜم٤مل ذم طملم شمٕم٤مرض اًمرواي٤مت أهنؿ يتقضمٝمقن إمم دٓوؾ اًمٜم٤مؾمنخ 

واعمٜمًقخ أّوًٓ، وحيٙمٛمقن سم٤مًمٜمًنخ إن وضمندوه٤م9 وإّٓ ومٞمٌحثنقن قمنـ 

وضمقه اًمؽمضمٞمح، وم٢من مل جيدوه٤م ومٞمتقضمٝمقن إمم اًمتٓمٌٞمنؼ واًمتقومٞمنؼ سمنلم 

                                                           
ًـ قمكم )ُمٔمٗمرسمقر:  ُمريمز اًمِمٞمخ أ  احل  هنووسح نألاورألعلمألحونث أؾمجد اًم٘م٤مؾمٛمل،  (  0)

 .262احلًٞمٜمل اًمٜمدوي(،  ص 

 .020ص .احوا ألوآث رٟمقر احلًـ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي،  (  1)

 .522اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (  2)
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يما ي٘مقل سمف ُمزاضمنف: ينرى أن يٌنذل اًمّرواي٤مت9 ًمٙمـ اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي 

اًمًٕمَل إمم اًمتٓمٌٞمؼ ٓ إمم اًمؽمضمٞمح، وأن ٓ ُيؽمك طمدي٨م ٓ ُيٕمٛمؾ سمف إمم 

طمد يٛمٙمـ، وشمِمٝمد سمذًمؽ اعم٤ٌمطم٨م واعمقاد اًمتل شمنرشمٌط سم٤مٕطم٤مدين٨م ذم 

يمت٤مسمٞمك اإلُم٤مم: احلؼ اًمٍّميح وشمقصمٞمؼ اًمٙمالم
(1)

. 

٤م ذم سمؾ يرى اؾمتح٤ٌمب إطمٙم٤مم اًمتل ُٟمًنخ٧م، وسم٘مٞمن٧م ُمنمنوقمٞمّتٝم

ٟمٗمًٝم٤م وذًمؽ ًمٞمٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ هب٤م، وًمذا ي٘مقل: إن قمدد اًمّمنٚمقة اًمتنل ُأُمرهبن٤م 

اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم أّول ُمّرٍة وهق ا،ٛمًقن سم٤مىمٞم٦ٌم اؾمتح٤ٌمهب٤م وإن ُٟمًخ٧م
(2)

. 

 اإلمام النانوتوي يمسألة القرأة خلف اإلمام:
ُمـ ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم اًمتل ص٤مرت قمغم ضم٤مٟم٥م قمٔمٞمؿ ُمـ ا،ٓمقرة 

٤ٌمطم٨م احلديثٞم٦م، شم٠مًمٞمُٗمف: شمقصمٞمؼ اًمٙمالم ذم اإلٟمّمن٤مت ذم اطمتقاوٝم٤م قمغم اعم

ث ومٞمننف قمننغم ـمننراز أهننؾ اًمٙمننالم ذم وننق   ظمٚمننػ اإلُمنن٤مم وم٘منند لنندَّ

 إطم٤مدي٨م، وًمف شمقضمٞمف اؾمت٘مؾ ومٞمف سمٜمٗمًف ذم هذا اًمّّمدد:

إن ىمرا ة اعم١مشمؿ ؾمقرَة اًمٗم٤مل٦م، وقمدم ىمرا شمف إٟما يتٕمٚم٘م٤من سم٤مإلُمن٤مم 

٤ًٌم قمٜمٝمؿ، وصٚمقشمف شمٕمد أصٞم ٚم٦ًم، وصنٗم٦ُم اإلُمن٤مم هنذه ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ٟم٤مو

)يمقٟمف ٟم٤مو٤ًٌم( شمتدّرج إمم أوج اًمٙمنال، وم٤مًمّتًنٚمٞمؿ يمن٤من ضمن٤موزًا )ذم سمداين٦م 

خ، صمؿ اعم١ممتقن يمن٤مٟمقا يْمنّٛمقن اًمًنقرة سم٤مًمٗم٤ملن٦م ومٜمًُنخ  ًِ إُمر( صمؿ ٟم

                                                           
 .522ص احوا ألوآث ر ألألاًمٙم٤مٟمدهٚمقي،    ( 0)

 .180ص اإلم مألالن ىوتوي ألحو ةألوأفك ر ألظم٤مًمد ؾمٞمػ اهلل اًمرمح٤مين،  (  1)
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اًمْمؿ، وسمٕمد ذًمؽ ٟمًخ أُمر ىمرا ة اًمٗم٤مل٦م، وذًمنؽ ًمتٌٚمنغ ٟمٞم٤مسمن٦م اإلُمن٤مم 

لويمقٟمف و٤مُمٜم٤م ذم اًمّمٚمقة إمم أقمغم درضم٦م اًمٙما
(1)

. 

 لمحة عن علم الحديث في مكتوبات اإلمام:
ًمإلُم٤مم رؾم٤مًم٦ٌم ُمرشمٌٓم٦م سمحدي٨م: ومْمؾ اًمٕمٚما  قمغم اًمٕم٤مسمد يمٗمْمكم 

قمغم أدٟم٤ميمؿ
(2)

  ُمٕم٤مذ ٟمحـ’’وُمٙمتقٌب ًمف يتحدث قمـ طمدي٨م  
ِ
 إٟمٌٞم٤م 

طمف ذطم٤م واومٞم٤ًم، ويرّد أهؾ اًمتَِّمنٞمُّع: وينم ‘‘صدىم٦م شمريمٜم٤مه ُم٤م ٟمقرث ٓ

 ‘‘هنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ومزوروه٤ميمٜم٧م ’’وُمٙمتقٌب يرشمٌط سمحدي٨م: 

وىم٤مم سم٢مقمداد يمت٤مسم٦م قمغم صح٦م احلدي٨م اعمرؾمؾ وٛمـ ُمٙمتنقب يٌحن٨م 

احلنؼ ’’قمـ ريمٕم٤مت اًمؽماويح، وشمٓمرا إمم ُمٙمتقسمف هذا اعمٕمرول سم٤مؾمؿ 

ه٤مُّم٦م قمٚمٞمٛم٦م ُم٤ٌمطم٨م ‘‘اًمٍميح
(3)

. 

 ُمـ هلل رؾمقل ي٤م ىمٞمؾ’’يما ىم٤مم اإلُم٤مُم سمتنميح ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم 

، 10/ إمم صننٗمح٦م 0لم ُمنـ صنٗمح٦م اعمنن١مُمٜم اٟمتٌن٤مه’’ ذم سمٕمندَك، ٟمن١مُمرّ 

وسمتنميح احلدي٨م: أيـ يم٤من رسّمٜم٤م ىمٌؾ أن خيٚمؼ ا،ٚمؼ، وذًمؽ ذم رؾمن٤مًم٦م 

 إمم/ 0: صنٗمح٦م ُمـ/ 1 اعمٙمتقب، رىمؿ/ 0 اًمٕمدد) ‘‘اًمٕمٚمقم ىم٤مؾمؿ ’’

: رؾمن٤مًم٦م ذم ‘‘ُم٤مت زُم٤مٟمف إُم٤مم يٕمرل مل ُمـ ’’( وشمٗمّمٞمؾ احلدي٨م: 35

/ إمم ٦0م: صنحٗم ُمنـ ،00:  قباعمٙمتن رىمؿ/ 3: اًمٕمدد) اًمٕمٚمقم ىم٤مؾمؿ
                                                           

 .223ص  ملخصألجمموعةألرس ئ  شمقصمٞمؼ اًمٙمالم،   ( 0)

 .620ص أحوا ألوآث ر ألٟمقر احلًـ راؿمد اًمٙم٤مٟمدهٚمقي،  (  1)

 .263، ص وهنووسح نألاورألعلمألحونث 183ص  حو تألأفك ر ألخوم ت أؾمػم ادروي،  (  2)
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 ( واًمتٓمٌٞمؼ سمـ طمديثل:6صحٗم٦م: 

 اعمٙم٤مشم٥م قمٌد ُم٤م سم٘مل قمٚمٞمف ُمـ ُمٙم٤مشمٌف درهؿ.  -0

إذا أص٤مب اعمٙم٤مشم٥م طمدًا أو ُمػماصم٤ًم، ورث سمح٤ًمب ُمن٤م قمتنؼ،     -1

/ 0/ ُمنـ صنحٗم٦م 4/ رىمؿ اعمٙمتقب/ 3ذم رؾم٤مًم٦م ىم٤مؾمؿ اًمٕمٚمقم )اًمٕمدد: 

 اًمٕما ذم يم٤من’’( وسملم ُمٕمٜمك احلدي٨م: 21إمم صٗمح٦م: 
(1)

ؾمن٤مًمتف ر ذم)  ‘‘

 (.053: ص امم/ 050: ص ىم٤مؾمٛمٞم٦م ومراود ’’

اًمتنمحي٤مت يمٚمٝمن٤م سم٠مؾمنٚمقب قمٚمٛمنل، ل٘مٞم٘منل،  ن هذه ٓ شمٜمس أ

 هنل ‘‘لذير اًمٜم٤مس ُمـ إٟمٙم٤مر أصمر اسمنـ قمٌن٤مس’’وًمإلُم٤مم رؾم٤مًم٦ٌم سم٤مؾمؿ 

 أيْم٤م شمتْمٛمـ اعم٤ٌمطم٨م احلديثٞم٦م، ومٝمك قمديٛم٦م اعمث٤مل.

وٟمٙمن٧م ىمٞمٛمن٦ٍم إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤مذيمرٟم٤م، يٓمٚمع اًم٤ٌمطم٨م قمنغم ُم٤ٌمطمن٨م 

 ًمٕمٚمؿ احلدي٨م اعمٜمثقرة ذم ُم١مًمٗم٤مشمف ويمتٌف.

احلؼ أن اإلُم٤مم مل جيد وُمرص٦ًم ٕن ي١مًّمػ ويّمنٜمّػ، وخينقض ذم 

ُمٞمدان اًمٙمت٤مسم٦م ويتخذه٤م اًمِمٖمؾ اًمِم٤مهمؾ ًمٜمٗمًف، وم٘مد ؿمنٖمٚمف اعم٤ٌمطمثن٤مت 

واعمٜم٤مىمِم٤مت ود إدي٤من، وسمذُل االٝمنقد اعمٙمثٗمن٦م ًمتخٚمنٞمص اهلٜمند ُمنـ 

إمم اًمٜمِم٤مـم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ إىم٤مُم٦م اعمرايمنز  أيدي اإلٟمجٚمٞمز اًمٖم٤مؿمؿ سم٤مإلو٤موم٦م

 اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمـ اًمتّمٜمٞمػ واًمت٤مًمٞمػ سم٤مًمٗمٕمؾ.

إّٓ أن ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ إقمال واالٝمقد شمٔمٝمر ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤مٟمتنف ذم هنذا 

اًمِم٤من وأن ٟمذيمر إًمٞمؽ ـمروًم٤م رضورًي٤م قمـ شمالُمٞمذه اًمذيـ اؿمنتٝمروا ذم 

 ظمدُم٦م قمٚمؿ احلدي٨م.

                                                           
 .605، ص احوا ألوآث راًمٙم٤مٟمدهٚمقي،  (  0)
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 الباب السادس
 علم الحديث:أشهر تالميذ اإلمام في 

 اًمٕمٚمقم اًمٜمٌقّي٦م سمجقاٟم٥م قمديندٍة، 
ِ
إن اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي ىم٤مم سم٢مروا 

اًمنميػ، وم٘منرأ قمٚمٞمنف قمندد يمٌنػم ُمنـ اًمٓمنالب  ىم٤مم سمتدريس احلدي٨م 

واًمٕمٚما  اعمتقاومديـ، وختّرضمقا وارصملم قمٚمقَُمف، يما يمتن٥م اًمِمنٞمخ أؾمنػم 

 إدروي ذم يمت٤مسمف.

 قمٚمنؿ يمنؾ ُمنـ اًمٙمتن٥م ومندّرس اًمتدريس، قمغم اإلُم٤ممُ  داوم ’’

يتقلَّ ُمٜمّم٥م اًمتدريس ذم ُمقونٍع واطمنٍد9 سمنؾ دّرس يقًُمن٤م ذم  مل ووَمـ،

 ‘‘ُمنػموت’’ ذم ُمنرةً  ‘‘سمديقسمٜمند شمِمنتف ُمًنجد ذم ويقُمن٤مً  ‘‘ٟم٤مٟمقشمف’’

ظمر، إن أىم٤مم سمٛمػموت ُمدًة شمقاومد قمٚمٞمف اًمٓمالب، وسمدأ ف ُم٘م٤ممٍ  ذم وأظمرى

‘‘قمٛمٚمٞم٦م اًمتدريس هٜم٤مك، ُم٤ميم٤من هلؿ دومؽم، شُمًّجؾ ومٞمٝم٤م أؾما هؿ
(1)

. 

ال يٛمٙمـ أن شُمرشّم٥م ىم٤موٛم٦م شمالُمٞمذ اإلُمن٤مم، ىمند فمٝمنر ممن٤م ُذيمنر وم

قمٔمٛم٦ُم إؾمت٤مذ، وُمٙم٤مٟمتف وشمٌّحره ذم اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمنقن، واعمجن٤مُل همنػم 

ُمتًع ٕن ٟمٗمّمؾ اًم٘مقل ذم شمالُمٞمذه واطمدًا، واطمدًا، ومٜمجٛمنؾ وٟمنذيمر 

 ُمٜمٝمؿ ـم٤موٗم٦ًم رضوري٦م.

 :-رحمأ اهلل -شيخ الهند محمود حسن الديوبندي
 ا اعمحدث االٚمٞمؾ سم٘مقًمف:اعمؽمضمؿ يٕمّرل هذ

 يمن٤من طمٞمن٨م ينق ، سمنريكم سمٛمديٜم٦م هن 0157 ذم اهلل رمحف وًمد ’’
                                                           

 .017 -016ص  حو ةألوك رى م  اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي،  (  0)
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ه ُمقفمٗم٤ًم ذم ُمّمٚمح٦ٍم طمٙمقُمّٞم٦م، وٟمِم٠م ذم ديقسمٜمد، ويتّمؾ ٟمًٌف سمًٞمدٟم٤م أسمق

قمنغم قمٛمنف اًمِمنٞمخ ُمٝمتن٤مب  اعمختٍمات  ىمر   -ه –قمثان سمـ قمٗم٤من 

يقسمٜمند، ومن٤مًمتحؼ قمكم، صمؿ ضم٤م  شم٠مؾمٞمس اال٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م داراًمٕمٚمنقم د

هب٤م، وهق أول ـم٤مًم٥ٍم ًمٚمج٤مُمٕم٦م شمٚمٛمذ قمنغم اًمٕمٚمنا  اعمٕمنرووملم سمنقرقمٝمؿ 

ورؾمقظمٝمؿ، ُمٜمٝمؿ: ُمال حمٛمنقد، واًمِمنٞمخ حمٛمند يٕم٘منقب اًمٜمن٤مٟمقشمقي، 

وأظمنذ احلندي٨م قمنـ  –رمحٝمنؿ اهلل  -واًمِمٞمخ اًمًٞمد أمحد اًمندهٚمقي، 

وصحٌف ُمّدة ـمقيٚم٦ًم، واٟمتٗمع  -رمحف اهلل –اإلُم٤مم حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي 

م وٟمٞمٓمن٧م سمنف اًمٗمْمنٞمٚم٦م ذم ٟمٗمًٕم٤م يمثػما، طمتنك صن٤مر سم٤مرقمن٤ًم ذم اًمٕمٚمنقسمف 

نه0181
(1)

. 

 التدريس ياإلفادة:
 ومٕمٞمٜمنقه 

ِ
أطمّس ومٞمف إؾم٤مشمذة خم٤ميؾ اًمٜمج٤مسمن٦م وُمنآصمر اًمٕمٚمنؿ واًمنذيم٤م 

هنننن، ودّرس صنحٞمح اإلُمن٤مم 0177ُمدرؾم٤ًم ذم داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمند قمن٤مم 

ِمنٙم٤مة اًمٌخ٤مري، وصنحٞمح اإلُمن٤مم ُمًنٚمؿ وؾمنٜمـ اإلُمن٤مم اًمؽمُمنذي، وُم

هنن ؿمٞمخ احلندي٨م ومٞمٝمن٤م، وشمنقمّم 0217هنن وص٤مر ذم 0182اعمّم٤مسمٞمح ذم 

ُمٜمّم٥م رو٤مؾم٦م اًمتدريس، ومل يزل يدّرس إمم أرسمٕم٦م وأرسمٕملم ؾمٜم٦م، وشمتٚمٛمنذ 

 قمٚمٞمف ضمؿ همٗمػم ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚما  واعمِم٤موخ، سمٚمغ قمددهؿ إمم صماين ُم٤مو٦م.
                                                           

ًمّم٤مطمٌف اًمِمنٞمخ أصنٖمر  اهلنو أليوخألحو ت’’ٚمػماضمع إمم وُمـ ؿم٤م  اعمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ وم (  0)

، وحمٌقب اًمرونقي، 06،  04(، ص  سمٌٚمٞمنمز  ايس  ايؿ   طمًلم اًمديقسمٜمدي، )ديقسمٜمد:

9  081،  ص 1)ديقسمٜمنند:  ُمٙمتٌنن٦م دراًمٕمٚمننقم ديقسمٜمنند(، ج   تاا رنخألدارالعلااومألدنوبنهااو 

 .34سمديقسمٜمد(، ص )ايم٤مديٛمٞم٦م ؿمٞمخ اهلٜمد   يوخألاهلنوألحو تألوك رى م  وأؾمػم إدروي، 
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أؾمننٚمقَب شمنندريس احلنندي٨م  -رمحننف اهلل -أضمننرى ؿمننٞمخ اهلٜمنند

اًمٜمن٤مٟمقشمقي ذم سمٞمان٦م داراًمٕمٚمنقم ديقسمٜمند، ومن٠مسم٘مك هنذه  ٕؾمت٤مذه، اإلُم٤مم

اًمرواي٦م إُم٤مم قمٍمه اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي، واًمِمٞمخ اًمًٞمد 

طمًلم أمحد اعمدين، وشمٌٕمف اًمٕمالُم٦م ومخنر اًمنديـ اعمنراد فسمن٤مدي، وشمنرشم٩م 

 أضمقا  اهلٜمد سمخٓمٌف اإلُمالوٞم٦م اًمدراؾمٞم٦م.

 مؤلفاتأ:
ٞمػ سم٤مًمٜمًن٦ٌم إمم همنزارة ىمٚمٞمؾ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمتن٠مًم -رمحف اهلل –يم٤من 

قمٚمٛمنف ويمثنرة دروؾمنف، ومٚمنف شمٕمٚمٞم٘من٤مت قمنغم ؾمنٜمـ أ  داؤد، واُمنالؤه 

اًمدراد قمنغم ؾمنٜمـ اًمؽمُمنذي ُمٓمٌنقع ذم اهلٜمند ُمنع أصنؾ اًمٙمتن٤مب، 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم، اًمٜمقر اًم٤ًمري قمغم صحٞمح اًمٌخن٤مري، اًمنمزم اعمٜمثنقرة، 

 اًمقرد اًمِمذي وهمػمه٤م ُمـ اإلوم٤مدات اًمدراؾمٞم٦م.

 هي:الشيخ فخر الحسن الكنكو 
ُمـ أظمص شمالُمٞمذ اإلُم٤مم اًمٜم٤مٟمقشمقي، يم٤من قم٤معم٤ًم ُمتٌحنرًا، ظمن٤مض 

 ذم ُمٞمدان اًمت٠مًمٞمػ واًمٙمت٤مسم٦م ومٛمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:

( وطم٤مؿمنٞم٦م 1(اًمتٕمٚمٞمؼ اعمحٛمقد طم٤مؿمٞم٦م قمغم ؾمنٜمـ أ  داؤد، )0)

خمتٍمة وٓ ُمٓمّقًم٦م  خمتٍمة قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، ًمٞم٧ًم هذه احلقار 

ان وقً ا يتجغم قمغم شمٕمٛم ًّ ٘مف ذم قمٚمؿ احلدي٨مومٝمذان اًمٙمت٤مسم٤من جي
(1)

. 
                                                           

م(، ص 1111، )ٟمنقاز سمٌٚمٞمٙمٞمِمنٜمز ديقسمٜمند، سواى ألعلا ءألدنوبناوؾمٞمد اؿمتٞم٤ما افمٝمر،   ( 0)

421- 540. 
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 الشيخ أحمد حسن المحدث األمريهوي:
شمٚم٘مك دراؾمتف قمنغم اإلُمن٤مم اًمٜمن٤مٟمقشمقي أين٤مم يمن٤من ُم٘منٞما سمٛمديٜمن٦م 

 اًمنميػ  احلدي٨م  سمتدريس  ىم٤مم احلدي٨م، يمت٥م قمٚمٞمف وم٘مرأ ‘‘ُمػموت’’

ظمقرضمف، وؾمٜمٌٝمؾ، دهكم، واعمدرؾم٦م اًم٘م٤مؾمنٛمٞم٦م ’’اعمدن ُمـ:  خمتٚمػ ذم

ٞم٦م سمج٤مُمع ُمًنجد أُمروهنف، وداراًمٕمٚمنقم سمٛمرادفسم٤مد، واعمدرؾم٦م اإلؾمالُم

٤مضم٦م إمم اصم٤ٌمت يمثرة شمالُمٞمذهطم ومٚم٧ًُم  ،‘‘ديقسمٜمد
(1)

. 

وُمـ اًمذيـ شمتٚمٛمذوا ُمنـ همنػمهؿ قمنغم اإلُمن٤مم اًمٙمٌنػم: اًمِمنٞمخ 

قمٌداًمرمحـ إُمروهقي واًمِمٞمخ احل٤مومظ قمٌد اًمٕمدل، واًمِمٞمخ احلٙمنٞمؿ 

 ُمٜمّمقر قمكم ظم٤من، اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمكم اعمػمو ، وىم٤مُمقا سمٌٓمقٓت جمٞمدة.

 اتهوف

إن اًمِمخّمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شُمٌكِم سمالً  طمًٜم٦م ذم مجٞمع جم٤مٓت اًمديـ 

وطم٤مٟمٞمن٦م  وم٘مند يمن٤من اإلُمن٤مم  -سمجًٛمٝم٤م وضمقارطمٝم٤م، ُمٕمنّززًة سمن٤مًم٘مّقة اًمرُّ

ن٤م ٕول طمريمن٦ٍم إؾمننالُمٞم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٞمن٦م سمٕمند إهنٞمن٤مر ؾمننٚمٓم٦م  ًً اًمٙمٌنػم ُمقؾم 

 اهلل وزم اًمِمن٤مه ًمٕمٚمقم وؿم٤مرطم٤مً  اًمؼمسمٓم٤مين، آؾمتٕمار قمٍم ذم ‘‘دهكم’’

دث اًمدهٚمقي، وحم٤مومٔم٤ًم هل٤م وأُمٞمٜم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م، سمج٤مٟم٥م اسمتٙمن٤مره أؾمنٚمقسم٤ًم اعمح

٧ٌّم -ومٚمًٗمًٞم٤م ضمديدًا ًمتٗمًػم اإلؾمالم ، ىمد دقم٤مه٤م ظم٤مًمُ٘مٝم٤م إمم طميشمف، ومٚم

/ مجن٤مدى 3دقمقشمف، واٟمت٘مٚم٧م سمجًٛمٝم٤م وروطمٝم٤م إًمٞمف، سمٕمد صالة اًمٔمٝمر 

 م، وهم٤مب قمٜم٤ّم ُمـ يم٤من:0771/ إسمريؾ 04هنن 0186إومم 
                                                           

 .321 -255ص  سواى ألعل ءألدنوبنو ٟمًٞمؿ أمحد اًمٗمريدي،  (  0)
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 وطمٙمٛمُتنننف رفنذم ىمٚمٌنننف قمٚمنننُؿ ىمننن

 رنُيٌننندي ُمٕم٤مَرومنننف ذم يمنننّؾ حمتْمننن

 يمؿ ُمنـ ُمِمن٤ميمؾ قمٚمنؿ همن٤مض الَّتٝمن٤م

 رنوطمّٚمٝمنن٤م سمنندىمٞمؼ اًمٗمٙمننر همننػم ُم٘متّمنن

 إذا ارشم٘مننك ذم أقمنن٤مزم اًمننرأي ٓح ًمننف

 ُمنن٤م ذم اًمٖمٞمننقب هٜمنن٤م ُمننـ يمننّؾ ُمًننَتؽمِ 

 

صغم قمٚمٞمف مجع همٗمػم ُمنـ اًمٜمّن٤مس، وُدومنـ سم٘مٓمٕمن٦م أرض وىمٗمٝمن٤م 

ٌُٝم٤م اًمٓمٌٞم٥م ُمِمت٤ما أمحد أٟمذاك، وقُمروم٧ْم سم٤معم ٘مؼمة اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م، وهل ص٤مطم

شم٘مع ذم اًمِّمال اًمَٖمرّ  ًمٚمج٤مُمٕم٦م
(1)

. 

 خامتة البحث

ىمد اشّمْمح٧م مم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ُم٠مصمر اإلُم٤مم اًمٙمٌػم، ىمدوة قمٚمنا  ديقسمٜمند 

رمحنف اهلل وأومن٤مض  –طمج٦م اهلل ذم أروف اإلُم٤مم حمٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٜمن٤مٟمقشمقي 

 ذم إؿم٤مقم٦م قمٚمؿ احلدي٨م اًمنميػ وٟمنمه. -قمٚمٞمف ؾمج٤مل يمرُمف

ٙمٌػم يم٤من قمغم رأس ىم٤موٛم٦م اعمحدصملم، ومٙمؾ ُمن٤م واحلؼ أن إُم٤مُمٜم٤م اًم

ىم٤مم سمف سمٚم٤ًمٟمف ويمت٤مسمتف ذم هذا اًمّّمدد يٗمقا اًمّري٥م واًمِّمؽ9 وم٢من اًمٞمٜمٌقع 

اًمّّم٤مذم ًمٕمٚمؿ احلدي٨م اًمنذي أضمنراه اإلُمن٤مُم اًمندهٚمقي، صن٤مٟمف اإلُمن٤مم 

اًمٙمٌػُم قمـ اعمحدصم٤مت واًمٕمقارض، وأقمن٤مد ٟمٗمٕمنف سمننت٠مؾمٞمس داراًمٕمٚمنقم 

اصػ، وم٤م،دُم٤مت اًمتنل ىم٤مُمن٧م هبن٤م ديقسمٜمد، سمٕمد أن هجٛم٧م قمٚمٞمف اًمٕمق
                                                           

، 0ج  وت رنخألدارالعلومألدنوبناو ،  114ص   اقو ةألواخلوم ت اًمِمٞمخ أؾمػم إدروي،  (  0)

 .112ص  الحوا ألواآلث ر ًـ راؿمد اًمٙم٤مٟمدهٚمقي، ، وٟمقر احل011ص 
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اال٤مُمٕم٦م وأسمٜم٤م ه٤م، واًمتل شم٘مقم هب٤م آن يرضمنع يمّٚمٝمن٤م إمم اإلُمن٤مم اًمٙمٌنػم 

 .-رمحف اهلل –اًمٜم٤مٟمقشمقي 

 ومٛمـ اًمقاضم٥م:

قمغم أسمٜم٤م ه اًمذيـ يٜمًٌقن ٟمٗمقؾمٝمؿ إًمٞمف أن يٕمػموا ُم١مًمٗم٤مشمف ويمتٌنف 

 قمٜم٤مي٦ًم واهتاُم٤م سم٤مًمٖم٤ًم، دراؾم٦ًم وُمٓم٤مًمٕم٦ًم.

 ٞمٚمٝم٤م، ًمٞمُٕمّؿ ٟمٗمٕمٝم٤م. وأن ي٘مقُمقا سمتح٘مٞم٘مٝم٤م وشمًٝم

 وأن هيتٛمقا سم٢مصداره٤م وٟمنمه٤م.

وأن يٜم٘مٚمقه٤م ُمـ إردّي٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٞم٘مع إظمقاٟمٜم٤م اًمٕمنرب قمنغم 

قمٚمؿ ُم١مًمٗم٤مشمف اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومٙما ىم٤مل طمٙمٞمؿ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمِمنٞمخ 

إن أؾمالومٜم٤مهؿ ذم ؿم٠مهنؿ ُمـ اًمّرومٕمن٦م  -رمحف اهلل –أذل قمكم اًمتٝم٤مٟمقي 

ح سم٠مؾماوٝمؿ،  ُم٤م هؿ ومٞمف، إن ؾمِٕمد أطمد سمٜم٘مؾ يمتٌٝمؿ إمم اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ ُيٍم 

 -ومٙمؾ ُمـ يراه٤م، حيًٌٝم٤م ُمـ ُم١مًمٗمن٤مت اإلُمن٤مُملم: اًمنّرازي واًمٖمنزازم، 

ويٕمّده٤م ُمٜمٝم٤م -رمحٝما اهلل
(1)

 . اًمٚمٝمؿ ووّم٘مٜم٤م ًمذًمؽ.

ىمند أصنٌُتٝم٤م ومنذًمؽ اًمٗمْمنؾ ُمنـ اهلل شمٚمؽ حم٤موٓ ، وم٢مذا يمٜم٧ُم 

٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞمن٦ُم، ومن٢مٟما هٞمنك ( وإن يم42ُم٤مسمٙمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦ٍم ومٛمـ اهلل اًمٜمحؾ: )

ٟمٗمز، وأؾمتٖمٗمر اهلل، يما أين ٓ أّدقمل آطم٤مـمن٦َم، ومًنٌح٤من ُمنـ أطمن٤مط 

  سمٙمؾَّ ؿمٍئ قمٚمًا.

                                                           
  هنن0205 2-1 اًمٕمندد،/ 3: اًمًنٜم٦م ،108 ص سم٤ميمًت٤من، ؾم٤مهٞمقال، ‘‘اًمرؿمٞمد’’جمّٚمف  (  0)
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 عــــــراجـــــادر واملـــصـــامل

 الف
    اًم٘مرفن اًمٙمريؿ 0

 ارواح صمالصم٦م 1
اًمِمٞمخ اذل 

 قمغم اًمتٝم٤مٟمقي

 ظمقاضمف سمريس

 دهكم
 هن0241

2 

 اإلُمننن٤مم حمٛمننند

ىم٤مؾمننؿ ٟمنن٤مٟمقشمقي 

ت اومٙمننن٤مر طمٞمننن٤م

 ظمدُم٤مت

 
 ىمديؿ 

ِ
شمٜمٔمٞمؿ اسمٜم٤م 

 دهكم
 م1114

3 

اُمتٞم٤مز داراًمٕمٚمقم 

ذم دراؾم٦م  

 احلدي٨م اًمٜمٌقي 

إُم٤مم اًمٕمٍم 

اًمٕمالُمف اٟمقر 

ؿم٤مه 

 اًمٙمِمٛمػمي

ُمٙمت٥م آطمتٗم٤مل 

اعماقي سم٤مال٤مُمٕم٦م 

اإلؾمالُمٞمف 

 داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

 هن0311

 فوٞمٜمف طم٘مٞم٘م٧م ٟما 4
اًمِمٞمخ ايمؼم ؿم٤مه 

 فسم٤مدي اًمٜمجٞم٥م

ايم٤مديٛمٞم٦م ؿمٞمخ اهلٜمد 

 داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد
 ه0323

 اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 5
ـ  احل٤مومظ قماد اًمدي

ـ قمٛمر  اؾماقمٞمؾ سم

ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرل 

 سمػموت
 م0866
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 التاء

 شم٤مريخ داراًمٕمٚمقم  6
ؾمٞمد حمٌقب 

 روقي

ُمٙمتٌف داراًمٕمٚمقم 

 ديقسمٜمد
 هن0311

7 
شم٤مريخ دقمقت 

 وقمزيٛم٧م

اًمِمٞمخ اسمق 

احلًـ قمغم 

 اًمٜمدوي

جمٚمس ل٘مٞم٘م٤مت 

وٟمنمي٤مت إؾمالم 

 ًمٙمٜم١م

 هن0320

 لذير اًمٜم٤مس 8

اًمِمٞمخ حمٛمد 

ىم٤مؾمؿ 

 اًمٜم٤مٟمقشمقي

يمت٥م ظم٤مٟمف 

 اقمزازيف ديقسمٜمد
 سمدون

 لٗمف حلٛمٞم٦م 01

اًمِمٞمخ حمٛمد 

ىم٤مؾمؿ 

 اًمٜم٤مٟمقشمقي

يمت٥م ظم٤مٟمف رطمٞمٛمٞم٦م 

 ديقسمٜمد
 سمدون

 شمدويـ طمدي٨م 00

اًمِمٞمخ ُمٜم٤مفمر 

أطمًـ 

 اًمٙمٞمالين

ُمٙمت٦ٌم ٟمٕمٞمٛمٞم٦م 

 ديقسمٜمد
 م1117

 شمذيمره قمٚما  هٜمد 01

ُمؽمضمؿ حمٛمد 

ايقب 

 اًم٘م٤مدري

عمجٛمع اًمت٤مرخيل ا

 اًمٙمراشمٌم
 سمدون

 شمقصمٞمؼ اًمٙمالم 02
اًمِمٞمخ حمٛمد 

 ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي

يمت٥م ظم٤مٟمف 

 اقمزازيف ديقسمٜمد
 سمدون
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 الثاء

03 

اًمث٘م٤موم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

 اهلٜمد

اًمًٞمد 

قمٌداحلئ 

 احلًٜمل

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 دُمِمؼ
 سمدون

 الحاء

 طمج٦م اإلؾمالم 04

اًمِمٞمخ حمٛمد 

ىم٤مؾمؿ 

 اًمٜم٤مٟمقشمقي

يمت٥م ظم٤مٟمف 

 يقسمٜمداقمزازيف د
 سمدون

05 

طميت 

ٟم٤مٟمقشمقي يمك 

ديٜمل وقمٚمٛمل 

ظمدُم٤مت يم٤م 

 ل٘مٞم٘مل ُمٓم٤مًمٕمف

حمٛمد اؾمٕمد 

 ه٤مٟمقي

ؿمٕم٦ٌم اًم٘مرفن 

 واًمًٜم٦م اًمٙمراشمٌم
 م1114

 طمٞم٤مت ؿمٞمخ اهلٜمد 06

ُمقٟٓم٤م اصٖمر 

طمًلم 

 ديقسمٜمدي

ايؿ ايس سمٌٚمٞمنمز 

 ديقسمٜمد
 سمدون

07 
طمٞم٤مت ؿمٞمخ 

 قمٌداحلؼ

ظمٚمٞمؼ امحد 

 ٟمٔم٤مُمل
 هن0273 داراعمّمٜمٗملم دهكم

 ت وزمطمٞم٤م 08
ؿمٞمخ رطمٞمؿ 

 سمخش

اومْمؾ اعمٓم٤مسمع 

 دهكم
 سمدون
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 الخاء

11 

ظمدُم٤مت قمٚما  

اال٤مُمٕم٦م ذم 

 احلدي٨م اًمٜمٌقي

إؾمت٤مد 

اسمقسمٙمر 

 اًمٖم٤مزي ومقري

ُمٙمت٥م آطمتٗم٤مل 

اعماقي سم٤مال٤مُمٕم٦م 

اإلؾمالُمٞمف 

 داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

 هن0311

 الدال

10 

داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد 

اطمٞم٤م  إؾمالم يمل 

 قمٔمٞمؿ لريؽ

ُمقٟٓم٤م اؾمػم 

 ادروي
 م1117 اعم١مًمٗملم ديقسمٜمددار

11 

داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد 

شم٤مرخيٝم٤م 

 وظمدُم٤مه٤م

 

ُمٙمت٥م إطمتٗم٤مل 

اعماقي سم٤مال٤مُمٕم٦م 

اإلؾمالُمٞمف 

 داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

 هن0311

12 

داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد 

طمريم٦م ومٙمري٦م 

..... 

قمٌٞمد اهلل 

 إؾمٕمدي

ؿمٞمخ اهلٜمد 

 ايم٤مديٛمل ديقسمٜمد
 هن0311

13 

إؾمالم  ےدٟمٞم٤م

يمك قمٔمٞمؿ شمريـ 

 ؿمخّمٞم٧م

د ُمٗمتل ؾمٕمٞم

أمحد اًم٤ٌمًمـ 

 سمقري

ُمٙمت٥م آطمتٗم٤مل 

اعماقي سم٤مال٤مُمٕم٦م 

اإلؾمالُمٞمف 

 داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

 هن0311
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ألالسني

14 
ؾمقاٟمح قمٚما  

 ديقسمٜمد
 ٟمقاز ديقسمٜمدي

ٟمقاز سمٌٚمٞمٙمٞمِمز 

 ديقسمٜمد
 م1111

 ؾمقاٟمح قمٛمرى  15

ُمقٟٓم٤م حمٛمد 

يٕم٘مقب 

 ٟم٤مٟمقشمقي

ُمذيؾ سمنن ؾمقاٟمح 

 ىم٤مؾمٛمل
 م0881

 ؾمقاٟمح ىم٤مؾمٛمل 16
ُمٜم٤مفمر أطمًـ 

 اًمٙمٞمالين

ُمٙمتٌف داراًمٕمٚمقم 

 ديقسمٜمد
 م0881

 الشين

17 
ؿمٞمخ اهلٜمد طمٞم٤مت 

 ويم٤مرٟم٤مُمك

ُمقٟٓم٤م اؾمػم 

 ادروي

ؿمٞمخ اهلٜمد 

 ايم٤مديٛمل
 هن0322

 الصاد

18 
صحٞمح 

 اًمٌخ٤مري

حمٛمد اسمـ 

اؾماقمٞمؾ 

 اًمٌخ٤مري

ي٤مه ٟمديؿ ايٜمد 

 يمٛمٌٜمل ديقسمٜمد
 م2212

 العين

21 

اًمٕم٘مٞمدة 

اإلؾمالُمٞم٦م 

 ؿمٌٝم٤مت وردود

شمٕمري٥م إؾمت٤مذ 

 حمٛمد ؾم٤مضمد

 اًم٘م٤مؾمٛمل

ؿمٞمخ اهلٜمد 

 ايم٤مديٛمل ديقسمٜمد
 هن0324
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20 
قمٚما  ديقسمٜمد اور 

 قمٚمؿ طمدي٨م

اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م 

اًمرمحـ 

 إقمٔمٛمل

ُمٙمت٥م آطمتٗم٤مل 

اعماقي سم٤مال٤مُمٕم٦م 

اإلؾمالُمٞمف 

 داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

 هن0311

21 

قمٚما  ديقسمٜمد 

وظمدُم٤مهؿ ذم 

 قمٚمؿ احلدي٨م 

اًمديمتقر قمٌد 

 اًمرمحـ اًمؼمين

ؿمٞمخ اهلٜمد 

 ايم٤مديٛمل ديقسمٜمد
 هن0321

22 

اًمٕمٜم٤مىمٞمد اًمٖم٤مًمٞم٦م 

ُمـ إؾم٤مٟمٞمد 

 اًمٕم٤مًمٞم٦م

اًمِمٞمخ قم٤مؿمؼ 

 اهلل 

ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٕماٟمٞم٦م 

 ديقسمٜمد
 هن0317

 الفاء

 ومتح اعمٖمٞم٨م 23
احل٤مومظ 

 اًمًخ٤موي
 هن0277 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

 القاف

24 

ىم٤مؾمؿ اًمٕمٚمقم 

وا،ػمات 

أطمقال، فصم٤مر، 

سم٤مىمٞم٤مت 

 وُمتٕمٚم٘م٤مت

ٟمقر احلًـ 

 يم٤مٟمدهٚمقي

ُمٗمتل اهلل سمخش 

ايم٤مديٛمل 

 ٗمرٟمجرُمٔم

 هن0325
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 ىمٌٚمف ٟما 25

اًمِمٞمخ حمٛمد 

ىم٤مؾمؿ 

 اًمٜم٤مٟمقشمقي 

ُمٓمٌع ظمػم ظمقاه 

 هيم٤مر ؾمٝم٤مرٟمٌقر
 سمدون

 الميم

26 
ُم٤ٌمطمثف 

 ؿم٤مهجٝم٤من سمقر

اًمِمٞمخ حمٛمد 

ىم٤مؾمؿ 

 اًمٜم٤مٟمقشمقي

يمت٥م ظم٤مٟمف 

 اقمزازيف ديقسمٜمد
 سمدون

 جمٚم٦م اًمداقمل 27
قمدد ا،٤مص 

 قمـ اال٤مُمٕم٦م

ُمٙمت٥م آطمتٗم٤مل 

اعماقي سم٤مال٤مُمٕم٦م 

اإلؾمالُمٞمف 

 قم ديقسمٜمدداراًمٕمٚم

 هن0311

 جمٚم٦م اًمرؿمٞمد 28

قمدد ا،٤مص 

ًمٚمج٤مُم٦م 

داراًمٕمٚمقم 

 ديقسمٜمد

 سمدون ؾم٤مهٞمقال سم٤ميمًت٤من

 جمٚم٦م اًمٗمرىم٤من 31

اعمدير ظمٚمٞمؾ 

اًمرمحـ ؾمج٤مد 

 ٟمٕماين

 م1101 ٟمٔمػم فسم٤مد ًمٙمٜم١م

 ُمذه٥م ُمٜمّمقر 30
ٟم٤م ُمٜمّمقر  ُمق

 امحد طمٞمدرفسم٤مدي
 هن0216 حمٛمقد سمريس
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31 
يم٤م  ںُمًٚماٟمق

 روؿمـ ُمًت٘مٌؾ

ـمٗمٞمؾ أمحد 

 ُمٜمٖمٚمقري

ُمٙمت٦ٌم احلؼ 

 ضمقهمٞمِمقري
 هن0311

32 
ُمِم٤مهػم قمٚما  

 ديقسمٜمد

ىم٤مري ومٞمقض 

 اًمرمحـ

ُمٙمت٦ٌم قمزيزيف 

 ٓهقر
 هن0245

 ُمِمٙمقة اعمّم٤مسمٞمح 33
اًمٕمالُم٦م 

 اًمتؼميزي

ي٤مه ٟمديؿ ايٜمد 

 يمٛمٌٜمل ديقسمٜمد
 م1117

34 
ُمّم٤مسمٞمح 

 اًمؽماويح

اًمِمٞمخ حمٛمد 

ىم٤مؾمؿ 

 اًمٜم٤مٟمقشمقي 

اداره ٟمنم 

واؿم٤مقم٧م 

 داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد

 نسمدو

 ُم٘م٤مٓت طمٌٞم٥م  35

اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م 

اًمرمحـ 

 إقمٔمٛمل

ايم٤مديٛمٞم٦م ؿمٞمخ 

اهلٜمد داراًمٕمٚمقم 

 ديقسمٜمد

 هنن0321

63 
ُم٘مدُم٦م يمِمػ 

 اًم٤ٌمري

ُمقٟٓم٤م ؾمٚمٞمؿ اهلل 

 ظم٤من ص٤مطم٥م
 م1115 داراًمٙمت٤مب ديقسمٜمد

37 

ُمقٟٓم٤م حمٛمد 

ىم٤مؾمؿ طمٞم٤مت 

 ويم٤مرٟم٤مُمك

ُمقٟٓم٤م اؾمػم 

 ادروي

ؿمٞمخ اهلٜمد ايمٞمدُمل 

 ديقسمٜمد
 هن0306

 النون

 ه٦م ا،قاـمرٟمز 38
قمٌداحلئ 

 احلًٜمل

ُمػم حمٛمد فرام سم٤مغ 

 اًمٙمراشمٌم
 هـ1422
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 الهاء

 هٗم٧م رؾم٤موؾ 41
ُمقٟٓم٤م حمٛمد 

 ىم٤مؾمؿ ٟم٤مٟمقشمقي

ؿمٞمخ اهلٜمد 

 ايمٞمديٛمك ديقسمٜمد
 هن0310

40 
هٜمدوؾمت٤من اور 

 قمٚمؿ طمدي٨م

ُمرشم٥م ومػموز 

 اظمؽم اًمٜمدوي

ُمريمز اًمِمٞمخ اسمك 

احلًـ قمغم ٟمدوي 

 ُمٔمٗمر سمقر

 هن0322

41 

هٜمقؾمت٤مين ٟمِم٤مة 

ُملم ىمديؿ  صم٤مٟمٞم٦م

دهكم يم٤مًم٩م يم٤م 

 يمردار

ؿمٛمس اهلدى 

 دري٤م سم٤مدي

ؿم٤مهد سمٌٚمٞمنمز 

 دهكم
 م1114

 

 

 

 ظ ظ
 ظ
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 متَٔد

 واعمؽون، اإلكًون رضورة طمًى األؿمقوء خيؾؼ صمـوؤه ضمؾ اهلل إن

 اًمعؾقؿ، اًمعزيز شمؼدير وذًمؽ صمؿي، يـزل رء إزم شمدقمقاحلوضمي ومحقثام

 يؼؾ8 أم اعمطر ومقفو يـزل ال اجلدسموء واألرض اًمؼوطمؾي اًمصحراء ومفذه

 اخلصٌي واعمراقمل اًمغوسموت ووأم األمطور، إمم يمقوهنو سمؼوء ذم حتتوج ال ألهنو

 األؿمجور ألن اًمصقى8 سموًمقاسمؾ قمومي شمتؿتع سمؾ ؿمآسمقى، مـ ختؾق ومؼؾام

 يؽثر اًمؼمد هبو يشتد اًمتل اعمـوـمؼ يمذًمؽ سمدوكف، شمٌؼك ال واًمشجػمات

 واألؿمعور،ًمؾـوس األوسمور يمثػمة أكعوم ومقفو وشمقضمد اًمزقمػران، إكتوج ومقفو

 وسموًمعؽس ىمورس، ؿمديد دسمر ذم هبو يًتدومئقا طمتك وطمرارة دفء ومقفو

 اًمصقػ ذم هبو اًمٌؼوء ويتعذر احلر هبو يشتد اًمتل اعمـوـمؼ شمرى ذًمؽ مـ

 ؾمـي هذه وًمعؾ اًمطٌقعقي، اًمؼمودة مـ كقع ومقفو يقضمد سمثؿرات شمتؿتع أهنو

 وومؼ ؿمخصقوت يٌعٌ ومنكف اًمشخصقوت، وختؾقؼ اًمـًامت سمروء ذم اهلل

 ظمؾً ىمد اًمتل اهلل ؾمـي هذه واعمؽون، واًمزمون واعمٍم، اًمعٍم مصوًمح

 شمٌدياًل. اهلل ًمًـي دمد وًمـ ىمٌؾ، مـ

 اًمتوريخ أدوار أىمًك مـ يموكو واًمعنميـ قمنم اًمتوؾمع اًمؼركلم إن
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 اؾمتقمم ومؼد اًمتتور، ومتـي سمعد واعمًؾؿلم ًمإلؾمالم سموًمـًٌي مل اإلؾمال

 سمعؼؾقتف اإلؾمالمل اًمعومل رىموع مـ رىمعي أيمؼم قمغم ظمالهلام اًمغرب

 أىمطور قمغم أورسمو رايوت وشمرومرت ؾمتقطوكقي،اال وؾمقوؾمتف االؾمتعامريي

 وذيمريوهتو اًمصؾقٌقي احلروب ذم اعمتتوًمقي اهلزائؿ ومؽوكً واًمغرب، اًمنمق

 اجلروح آالم وًمؽـ سمنقمي، متر واًمؾقوزم األيوم يموكً ًمؾغرب، ممعمي

 متؾؾ ويتؿؾؿؾ ًمٌطـ، فمفراً  يضطرب دمعؾف هبو أصقى اًمتل اعمثخـي

 اًمػؽري همزوهؿ ذم اجلفقد واصؾقا اًمغرب أهؾ يمون وًمذًمؽ اًمًؾقؿ،

  اًمرؾمقل، طمقوة مـ يمالً   واؾمتفدومقا واًمٌالد، األمصور ومتح سمجوكى

 اإلؾمالمل واًمتوريخ اًمًؿحي، اإلؾمالمقي واًمنميعي اخلوًمد، اهلل ويمتوب

 وحتؾقؾ الذع سمـؼد  اإلؾمالمقي واًمػتقح واًمٌطقالت، سموألجمود احلوومؾ

 قمؾؿ مـ اإلؾمالم إمم سمصؾي يؿً مو يمؾ ذم اًمتشؽقؽ وأورصمقا ضموئر،

 وشمراث. وأدب

 اهلـديي، اًمؼورة ؿمٌف ذم يؼطـقن اعمًؾؿلم مـ يمٌػم قمدد ويمون

 ويموكً اإلؾمالمل، اًمعومل ؾمؽون مـ شمؼريٌوً  %21 يشؽؾقن يموكقا وًمعؾفؿ

 هلو ويمون أرؾمتؼراـمل، وكظوم وؾمقودة، ىمقة ذات مغقًمقي طمؽقمي ومقفو

 واًمػطـي اًمذيموء كوطمقي مـ اإلؾمالمل اًمعومل ظمريطي ذم خموصي أمهقي

 اإلؾمالمل. اًمعومل وؾمط اعمـطؼي هذه مقىمع ويمون اإلؾمالمقي، واًمغػمة

 قمٌؼريي، ومذة ؿمخصقي شمتؾطى واًمظروف األوووع هذه يموكً
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 مقازيـ ذم وزهنو سمعد اإلؾمالم طمقل شمثور ؿمٌفوت قمغم ىمقي سمرد شمؼقم

 ذيمقوً  اًمعٌؼري هذا يؽقن وال اإلكًوكقي، اًمػطرة وقء ذم وحتؾقؾفو اًمعؼؾ

 سمجوكى يؽقن وإكام واًمؼقؿ، اًمعقاـمػ حتضف ال ظمشـوً  وومطـوً  ومًو،س

 متقضمع اجللش، راسمط اًمٌصػمة، كوومذ اًمػؽر، صموىمى  واًمعٌؼريي اًمـٌقغ

 األمي، همقايي قمغم يصؼم ال ىمرار، ًمف يؼر وال سمول، ًمف الهيدأ  اًمػماد،

 وصػف اًمذي اًمرؾمقل يمرب مـ ضمزءاً  أقمطك وىمد اًمعؿؾ، قمـ واليؼعد

اَاْْل ِديِثَف َ﴿ سمـ اًمؼرآن ذ  َآ ث ارِهِْمَإِْنَل ْمَيُْؤنِنُواَبِه  َلَع   ك  َب اِخٌعَن ْفس  لَّك  ل ع 
ًفا س 

 
 اًمذي واًمتؿؾؿؾ االوطراب هق هذا ألن [48 اًمؽفػ: ]ؾمقرة ﴾أ

 واجلد اًمؼتود، قمغم واعمٌم اًمٌاليو8 ذم اًمصؼم قمغم اإلكًون حيرض

 ضمومعوً  نيؽق أن اًميوري مـ ويمون واجلفود، واًمؽػوح واالضمتفود،

 اًمغػمة كشقة ذم ؾمؽران متحؿًوً  واشمزان، وضمديي وطمـون، قموـمػي سملم

 حمػقفموً  اًمعٍم، معرومي ذم يؼظون صوطمقوً  سموًمثقاب، واألظمذ واإلسموء،

 جيؿع واعمتغػمات، اًمػروع ذم واًمقؾمطقي واالقمتدال واحلؽؿي، سموًمتدسمػم

 واًمقاىمع. واًمنميعي واعمعوسة األصوًمي سملم

 حمؿد اإلموم ؿمخصقي سمرزت اًمتوريخ مـ ياحلوؾمؿ اعمرطمؾي هذه ذم

 ضمومعوت أيمؼم سمديقسمـد، اًمعؾقم دار ممؾمس اهلل رمحف اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ

 هذه قمغم اهلـديي اعمًؾؿي األمي شمػتخر وال ، اهلـديي اًمؼورة ؿمٌف

  ذاهتو قمغم ومؽريي دقمقيي قمؾؿقي ؿمخصقي يموكً سملهنو اًمشخصقي،

 اًمغرب شمقورات وومًىم ؿمخصقي أول يموكً سملهنو شمػتخر إكام سمؾ ومحًى،
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 ومقف شمًقؾ أن يقؿمؽ اًمذي اجلورف االؾمتعامر ؾمقؾ وأوىمػً اعمؾحدة

 ًمتؼقيي واجلومعوت اعمدارس شملؾمقس مع اهلـديي اإلؾمالمقي األمي أيمثريي

 واجلومعوت سموعمدارس اإلؾمالمقي األمي شمتغذى ًمؽل اعمًؾؿ اجلقؾ إيامن

 اإلؾمالمل يـسموًمد صمؼتفو وشمعقد اًمًؾقؿ، واًمػؽر واًمروح اإليامن همذاء

 اعمتجددة. اًمراهـ حلؾ اإلؾمالمقي اًمنميعي وسمجدارة

 اإلؾمالمقي ًمؾؿدارس كقاة أول ووعً وطمقدة ؿمخصقي ومنكف

 واحلريموت اًمضوًمي اًمػرق مرة همػم كوفمر أكف يمام اًمديـقي واجلومعوت

 ودطمض االؾمتعامر فمؾ ذم وشمرىمك وشمـتٍ شمثؿر يموكً اًمتل اعمؾحدة

 وطمجٍ ؾموـمعي وسمراهلم سملدًمي ػوؾمدةاًم ومذقمقموهتو اًمٌوـمؾي معتؼداهتو

 "ؾمامج آريي"و "اعمًقحقي"يموًمـ واًمًـي اًمؽتوب وقء ذم ىموـمعي

 وطمده. اعمذيمقرة اًمػرق هذه ودطمر "اًمشقعقي"و

 اًمشخصقي هذه ذم أيمتى سملن زم واًمػرح اًمغٌطي مٌعٌ وهذه

 طمقل واًمؽتوب اًمعؾامء وطمرر يمتٌف ممو مؼتطػوً  ؿمقئوً  اعمثوًمقي اًمػريدة

 اعمجوًمي هلذه قمؼدت وىمد اهلل، رمحف اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ محد اإلموم ؿمخصقي

  وظمومتي. أسمقاب صمالصمي )اعمؼوًمي(

 صمالصمي ومػقف اًمثوين اًمٌوب وأمو ومصقل، صمالصمي ومػقف األول اًمٌوب وأمو

 وأمو مٌوطمٌ، صمالصمي ومػقف اًمٌوب هلذا اًمثوًمٌ اًمػصؾ ،وأمو أيضوً  ومصقل،

 مٌحثون. ومػقف اًمٌوب ذاهل اًمثوين اًمػصؾ وأمو ومصالن، ومػقف اًمثوًمٌ اًمٌوب

 .والتعؾقم والطػولة الوالدة يتضؿـ األول: فالباب
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  ./ديوبـد العؾوم دار تلسقس خؾػقة يتضؿـ الثاين: والباب

 . وتؼدمفا العؾوم دار رقي يتضؿـ الثالث: والباب

 عشر: الثالث القرن في الهند
 مـ اًمٌوب حيتقيف مو ًمٌقون األول، اًمٌوب ذم كخقض أن وىمٌؾ

 قمغم قموسمرة كظرة كؾؼل أن ًمـو يـٌغل وشمعؾقؿف، وـمػقًمتف اإلموم والدة

 رمحف اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد اإلموم قموؿمفو اًمتل واًمظروف األوووع

 "اإليامن ريح هبت إذا" اًمؽتوب صوطمى مؼوًمي كؼدم كحـ ومفو اهلل،

 يؽقن. مو أطمًـ واًمًقود اًمديـل اهلـد ووع سمف يتجغم

 إمم وصؾً ىمد ؾفجرة،ًم قمنم اًمثوًمٌ اًمؼرن ذم اهلـد يموكً

 قمصو شمػرىمً وىمد واخلؾؼل، واًمديـل اًمًقوؾمقي، سموالكحطوط احلضقض

 ومل اًمؼؾقب، قمـ ظمرضمً ىمد اًمًقوؾمقي اعمًؾؿلم هقٌي ويموكً اعمغقل،

 اًمػتـ ومعؿً صػقومفؿ، ويقطمد ؿمؿؾفؿ، يمًمػ ىموئد هلؿ يؽـ

 وشمزيد شمضعػفؿ يموكً اًمتل اعمحـ قمؾقفؿ وشمقاًمً واالوطراسموت،

 أقمداءهؿ. ؾفقؿقم وشممًمى وهـفؿ،

 ويموكق وصمؼوومتفؿ، طمضورهتؿ ذم يمثػمة ىمٌقحي قمودات ودظمؾً

 مـف يلكػ ال سمًقطًو، قموديوً  اخلؿر ذب ومؽون هبو، ويعتزون يتٌوهقن

 واصطٌغ واًمرىمص، واًمغـوء اًمطرب وكقادي اعمالهل وقمؿً اعمًؾؿقن،
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 اًمصٌغي، هبذه اًمػؼراء طمتك اعمتقؾمطي اًمطٌؼي ورضمول األهمـقوء مـ اًمـوس

 اعمًؾؿلم ذم واًمٌدع اًمنمك وقمؿ اخلؾؼل، ًمؾػًود قمروي حقاوأصٌ

 اعمشويخ وطمؾ واعمقشمك، اًمؼٌقر ًمتؼديس ظموصي ذيعي هلؿ وموختذوا

 شمػديًفؿ وسمؾغ واًمقفقد، اًمـصورى يمفـي حمؾ ىمؾقهبؿ ذم اًمديـ ورضمول

 وقمودات ـمؼقس ودظمؾً ألرسموهبؿ، اًمعرب اعمنميملم شمؼديس مٌؾغ هلؿ

 مـفو، يتجرأ ال ضمزءاً  وصورت اًمًـي، هؾأ طمقوة ذم واًمشقعقي ًمؾفـودك

 اًمشعوئر قمـ اًمـوس واكٍمف مـًقًو، درؾموً  واًمنميعي اًمًـي وأصٌحً

 االهتامم وشمضوءل  يٌطؾ، واحلديٌ سموًمؼرآن اًمعؿؾ ويمود اإلؾمالمقي،

 اإلرث. ذم اًمٌـوت وإذاك األرامؾ زواج اًمـوس ويمره هبام، واًمعـويي

 اًمديـقي اهلـد عأووو إلؾمتعراض ىمدمـوه اًمذي وموالىمتٌوس

 اعمًؾؿقن شمقاضمففو يموكً اًمتل اًمظروف مـفو اشمضحً واًمًقوؾمقي

 أن شمًتطقع قمظقؿي، ؿمخصقي شمؼقم أن إمم شمؼتيض يموكً واألوووع

 ومؽريي، ديـقي ىمقودة اإلؾمالمقي األمي وشمؼقد اعمتـققمي اًمتحديوت شمؼووم

 قمكم أسمقاحلًـ اًمشقخ يؼقل يمام وإيامكف، سمديـف اعمًؾؿ اجلقؾ صمؼي وشمعقد

 شمتعطش احلقوة يموكً اعمضطرب اًمقوع هذا مثؾ ذم"اًمـدوي احلًـل

 اًمثروة وشمًتغؾ اًمصحقح، اعمجرى إمم حتقهلو مجوقمي أو ؿمخص إمم

 وحيقل مثؿرًا، وكوومعوً  صحقحًو، اؾمتغالالً  اًمعؾؿقي واًمؽػوءات اًمديـقي،

 ويعؿؿفو اآلظمرة، وكقر األومم وطمرارة اعمدارس، وقمؾؿ اًمزوايوو روح
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 وكامذج اًمزوايو، مثؾ طمضـف ذم يضؿ واًمذي اًمٌالد، ءأكحو ؾموئر ذم

 جموهداً  اعمحوريى وذم قموعمًو، اًمػرس متـ قمغم ومقؽقن اعمتـؼؾي، اعمدارس

 مرة اًمػوشمرة اًمؼؾقب إمم  احلرارة ويعقد ضمديد، مـ اإليامن ضمذوة يؾفى

 قمؾؿ كقؾ قمغم احلرص وحيل اعمقً، اجلًد ذم اًمروح ويـػخ أظمرى،

 اًمًؾقؼي ويٍمف أىمصوهو، إمم األرض أدكك مـ ـقياًمدي واحلؿقي اًمديـ،

 سمٌصػمشمف اًمًؾقؿ، االدموه إمم ًمؾؿًؾؿلم اعمرهقسمي واًمؽػوءة اًمطٌقعقي،

 يتصػ مـ ويمؾ مفقـًو، يمون وًمق سمٌمء يًتفلم ومال اًمصؿقؿ، وشمشخقصف

 هذه واطمتؾ"اإلؾمالمل اعمعجؿ"ذم إموموً  يعد اًمًومقي، اًمصػوت هبذه

 اًمعؾامء مشوهػم سملم قمنم اًمثوًمٌ اًمؼرن تصػمـ رضمول ذم اًمًومقي اعمرشمٌي

 اهلل، رمحف اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد اإلموم اإلؾمالم طمجي اًمؼودة ويمٌور

 ومآصمره وىمصصف، أطمقاًمف، مـ كٌذة قمغم اعمؼوًمي هذه شمشتؿؾ اًمذي

 ."اًمؼقؿي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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  اهلل رمحه النانىتىي قاسن حمود اإلهام حياج عن نثذج

 ّالتعلٔه ّالطفْل٘ ْالدٗال
 ونسبو: والدتو

 سمـ سمخش حمؿد سمـ ؿموه همالم سمـ قمكم أؾمد سمـ (8)ىموؾمؿ سمـ حمؿد هق

 اعمجد ذم قمريؼي أهة ذم وًمد اهلل، رمحف اًمـوكقشمقي اًمصديؼل اًمديـ قمالء

 هـ/8426 رمضون أو ؿمعٌون ؿمفر ذم "كوكقشمي" سمؼريي واًمنمف

 (4).م8611يـوير

                                                           

م( أظمـذ قمــ 548ــ431هــ/814ــ18) ههق ىموؾمؿ سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر اًمصديؼ      (8)

مو رأيً أطمـدًا  "سمعض اًمصحوسمي، وأظمذ قمـف ـموئػي مـ أقمالم اًمتوسمعلم، وىمول أسمق اًمزئود:

اًمؼوؾمؿ، وهق أطمد اًمػؼفوء اًمًٌعي، وأمـو سمؼقـتفؿ ومفـؿ ؾمـعقد اعمًـقى أقمؾؿ سموًمًـي مـ 

هـ( وقمروة سمــ اًمـزسمػم 72هـ( وقمٌقد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌي سمـ مًعقد )ت/71)ت/

 هــ( وأسمـق سمؽـر سمــ قمٌـد اًمـرمحـ احلـورث سمــ هشـوم اعمخزومـل72سمـ اًمعـقام)ت/

هـ( وظمورضمي سمـ 811هـ( وؾمؾقامن سمـ يًور مقمم مقؿقكي ريض اهلل قمـفو )ت/72)ت/

هـ( وهؿ أيمؼم اًمتوسمعلم، ويمؾفؿ مـ اعمديــي اًمـٌقيـي، 811زيد سمـ صموسمً األكصوري )ت/

 وىمد كظؿفؿ سمعض األضمؾي ذم سمقً واطمد ومؼول:

 ومخذهؿ قمٌقد اهلل قمروة ىموؾمؿ

 ؾمعقد أسمق سمؽر ؾمؾقامن ظمورضمي

ؿاد قاسام اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي حقاته ومآثره،  )موالكاا حماًمشقخ أؾمػمادروي،     (4)

) اهلـــد: أيموديؿقــي  ؿمــقخ اهلـــد، ديقسمـــد،   كاااكوتوي ر ااه اا حقااات اور كاركااامي ،

 .28م(، ، ص4184 -هـ8211
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 للعلم: طلبو
 وؾمقالن واًمػطـي اًمذيموء ذم همويي اهلل رمحف قشمقياًمـوك اًمشقخ يمون

 كعقمي مـذ ويمون يمتوسمف، أصدىموء يؼقل واإلدراك، احلػظ وىمقة اًمذهـ

 يػقق وصورمفو، اًمعزيؿي مويض اهلؿي، قمكم اًمذيموء، مػرط ذيمقوً  أفمػوره

 إمم موئالً  ظمطوً  وأضمقدهؿ ًمؾؼرآن، مجعوً  أوهلؿ اًمؽتوب، ذم زمالءه

 (8).قمظقامً  مقالً  اإلكشود

 واًمؾغي اًمؽريؿ، اًمؼرآن ومؼرأ اًمؽتوب، مـ ىمراءشمف ؾمؾًؾي سمدأت

 صمومـ يـوهز ومل "ديقسمـد" إمم ىمصد صمؿ واًمػورؾمقي، ويمتوسمي، ىمراءة األرديي

  اهلل فرمح قمكم مفتوب اًمشقخ قمغم وشمؾّؿذ اًمعؿر، مـ ؾمـقات (4) شموؾمع أو

 سمـٍ"و اًمـحق، ومـ ذم (2)"مػم كحق"و (1)"مـشعى مقزان" قمؾقف وىمرأ

 مفتوب اًمشقخ أؾمتوذه وًمؼٌف اًمػورؾمقي، اًمؾغي ذم اًمٍمف، ومـ ذم (3)"يمـٍ

 يمل )قمؾؿ اًمعؾؿ ؿموة وومطـتف، ذيموءه مـ رأى مو سمعد اهلل رمحف قمكم

 قمغم يؼرأ هبو ومؽٌ "ؾمفوركٌقر" ذم ألم ضمده إمم حتقل صمؿ (4)سمؽري(

                                                           

، )ؾمػمة اإلموم ىموؾمؿ رمحف اهلل(،  )مؽتٌي سواكح قاسؿياًمشقخ مـوفمر أطمًـ اًمؽقالين،     (8)

 .841ـ-844، ص8هـ(، ج8151دار اًمعؾقم ديقسمـد 

 .856اعمرضمع اًمًوسمؼ، ص:    (4)

 .864، ص 8(، جسواكح قاسؿي،  )سرية اإلمام قاسم ر ه اااًمؽقالين،     (1)

 .26صاإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي حقاته ومآثره، ادروي،     (2)

 26اعمرضمع اًمًوسمؼ، ص    (3)

 .874، ص 8( جسواكح قاسؿي، )سرية اإلمام قاسم ر ه اااًمؽقالين،     (4)
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 قمودة قمغم وؿمعراً  كثراً  اًمػورؾمقي اًمؽتى اًمًفوركٌقري، كقاز حمؿد اًمشقخ

 شمقذّم  ومؾاّم  االسمتدائقي، ًمؾؿرطمؾي واًمعرسمقي اهلـد، ذم اعمًؾؿي ققشموتاًمٌ أسمـوء

 اًمثوين آكذاك ويمون ،ىمريتف إمم قمود اًمديـ وضمقف اًمشقخ األم! مـ ضمده

 وـمـف. ذم  يمومالً  قموموً  ومؽٌ ،(8)قمؿره مـ قمنم

 التعليمية: السلسلة انقطاع
 مو وًمؽـ ،"كوكقشمي" سمقتف إمم رضمع ؾمفوركٌقر ذم ألم ضمده شمقذّم  عمو

 اًمعوعمقي مرطمؾتل إمم اًمؼراءة ؾمؾًؾي ومقفو دمري مدرؾمي أي هـوك يمون

 ًمإلموم اًمؼراءة ؾمؾًؾي شمقىمػً ذًمؽ ألضمؾ اًمؽتوب، ؾمقى واًمػضقؾي،

 أويس اًمديمتقر اًمشقخ ذيمر يمام اهلل، رمحف اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد األيمؼم

 ىموؾمؿ حمؿد اًمشقخ األيمؼم اإلموم" يمتوسمف ذم اًمـوكقشمقي اًمصديؼل

 اًمًؾًؾي شمقىمػً" اهلل، يمؾؿي إقمالء ذم وضمفقده اهلل رمحف اًمـوكقشمقي

 ذم قمرسمقي إؾمالمقي مدرؾمي وضمقد ًمعدم يمومؾي، ؾمـي ًمإلموم اًمتعؾقؿقي

 (4).اًمتعؾقؿ قمـ شمقىمػ ًمذًمؽ ومقفو، قمومل وضمقد وقمدم وـمـف،

 واًمتحؼ دهكم، إمم اًمشقخ ىمصد يمومؾي ؾمـي مه مو سمعد وًمؽـ

 وذم"يؽتى طمقٌ يمتوسمف، ذم هأقمال اعمذيمقر اًمشقخ يذيمر يمام قمرسمقي سمؽؾقي

                                                           
 .27صحمؿد قاسم الـاكوتوي ر ه اا حقاته ومآثره، اإلمام األكرب  ادروي،    (8)

اإلماام األكارب حمؿاد قاسام الـااكوتوي اًمشقخ اًمديمتقر أويس اًمصـديؼل اًمــوكقشمقي،     (4)

) اهلــد:  أيموديؿقـي اإلمـوم اًمــوكقشمقي، كوكقشمـي ؾمـفوركٌقر  وجفوده يف إطالء كؾؿة اا،

 . 56م(، ص4188هـ/8214
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 اًمدهؾقي اعمحدث إؾمحوق حمؿد اًمشوه اًمشقخ هوضمر اًمًـي هذه كػس

 اًمعكم ممؾقك اًمشقخ يمونو اعمؽرمي، مؽي إمم هـ(8444ـ )م (8)اهلل رمحف

 أكف  إال اًمًػر، هذا ذم يراومؼف أن يريد حمٌقف مـ هـ(8444)مـ (4)اًمـوكقشمقي

 يدّرس يمون اًمتل دهكم يمؾقي ذم فوفمقػت ألؿمغول  معف يًوومر أن  اؾمتطوع مو

 سمؾدة مـ ؾمػره ومٌدأ ًمؾحٍ، اًمؽؾقي مـ اإلضموزة كول ؿمفقر قمدة وسمعد ومقفو،

 وـمـف. إمم يمومؾي ؾمـي سمعد اعمٌورك اًمًػر هذا مـ ورضمع ،"كوكقشمي"

                                                           

حمؿد أومضؾ اًمعؿـري اًمـدهؾقي اعمفـوضمر إمم مؽـي اعمؽرمـي هق أسمق ؾمؾؿقون إؾمحوق سمـ    (8)

( ؾمٌط اًمشقخ قمٌد اًمعزيز اًمدهؾقي مـ ضمفي األم، مـ ؿمـققظمف اًمشـقخ 8444ـ8874)

قمٌد احلل اًمؼمهوكقي واًمشقخ قمٌد اًمؼودر اًمدهؾقي، وىمرأ ؾمـوئر اًمؽتـى اًمدراؾمـقي قمـغم 

عد ووموشمف، وًمف ممظمر اًمذيمر، وشمػؼف قمؾقف، وأظمذ احلديٌ قمـف، ظمؾػ اًمشقخ قمٌد اًمعزيز سم

شمالمقذ أضمالء يموًمشقخ قمٌد اًمغـل اًمدهؾقي، وواًمشقخ  اًمًقد كذير طمًـلم اًمٌـوين سمتـل، 

واًمًقد قمومل قمكم اعمرادآسمـودي ، واًمشـقخ أمحـد قمـكم اًمًـفوركٌقري، وظمؾـػ آظمـرون، 

اإلماام حمؿاد قاسام وأيمثرهؿ كٌغقا ذم احلديٌ، )اًمشـقخ ظموًمـد ؾمـقػ اهلل اًمرمحـوين،  

 . الـاكوتوي ر ه اا

م( 8638 /8443هق اًمشقخ اًمعومل اًمؽؼم ممؾقك اًمعكم سمـ أمحد اًمصديؼل اًمــوكقشمقي )ت/   (4)

، وىمـرأ ذم اعمدرؾمـي "كاكوتاة"أطمد األؾمـوًمتذة اعمشـفقريـ ومرضمـع ـمؾٌـي اًمعؾـؿ، وًمـد ب

االسمتدائقي هـوك، صمؿ دظمؾ دهكم وأظمذ قمــ اًمعالمـي رؿمـقد اًمـديـ اًمـدهؾقي وهمـػمه مــ 

ومـدرس وأومـود  "كؾقاة دهاظ"صقل واًمعرسمقي، ومم اًمتدريس سمـاًمعؾامء، ومتفر ذم اًمػؼف واأل

ومؽمة ـمقيؾي، طمتك فمفر شمؼدمف ذم اًمعؾامء، وؾموومر إمم احلجوز، ومحٍ وزار صمؿ قمـود إمم  اهلــد 

سمعد ؾمـي يمومؾي، وقمؿؾ كوئًٌو ًمرئقس هقئي اًمتدرس سمؽؾقي دهكم، وأمقـًو قمومًو سموعمدرؾمي اًمعوًمقـي 

قن سمعدد والطمد، ومؽثر شمالمقذه وكٌغقا، واكتػع هبؿ )يمقًمؽوشمو( وأظمذ قمـف ظمؾؼ يمثػم ال حيص

 أضمقول قمؼم اًمًـلم، )اإلموم حمؿد ىموؾمؿ اًمـوكقشمقي ًمؾشقخ ظموًمد ؾمقػ اهلل اًمرمحوين(.
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 مًؼط ذم اًمًـقيي اًمعطؾي ىمضوء سمعد دهكم إمم يرضمع أن أراد ومؾاّم 

 ويمون اًمعوئؾي، أوالد ـم ًمٌعض اًمتعؾقؿقي اًمًؾًؾي سمتقىمػ قمؾؿ رأؾمف،

 يتؿّ  ًمؽل هـ8437 قموم دهكم إمم معف يلظمذه أن ومؼرر ىموؾمؿ، حمؿد ومقفؿ

 يعؼقب حمؿد اًمشقخ واسمـف، شمعؾقؿف مًئقًمقي ومتحّؿؾ هـوك، شمعؾقؿف

 (4).دهكم ذم هـ(8114ـ )م (8)اهلل رمحف اًمـوكقشمقي

 العربية: بالكلية االلتحاق
 دهكم إمم اًمشقخ ىمصد يمتوسمف: ذم أؾمػمادروي حمؿد اًمشقخ يؼقل

 اعمقاومؼ هـ8441 قموم حمرم مـ اًمثوين ذم دهكم ذم اًمعرسمقي سموًمؽؾقي واًمتحؼ

 ذم (1)"اًمؽوومقي يمتوب"سمـ دراؾمتف سمدأ مـف اًمراسمع وذم م،8622 ؾمـي يـوير
                                                           

هق اًمعومل اًمؽٌػم اعمحدث حمؿد يعؼقب اسمـ اًمشقخ ممؾقك قمكم اًمــوكقشمقي رمحـف اهلل أطمـد    (8)

، وشمقذّم هبو "كاكوتة"م سمٌؾدة 8641 هـ اعمقاومؼ 8427األؾموشمذة اعمشفقريـ ذم اهلـد، وًمد 

م ىمرأ اًمؽتى اًمدراؾمقي معؼقالً ومـؼقالً قمـغم أسمقـف اًمشـقخ 8662هـ اعمقاومؼ 8114ؾمـي 

ممؾقك قمكم سمؿديـي دهكم، طمقٌ يمون رئقس اًمتـدريس ذم يمؾقـي دهـكم اًمعرسمقـي، صمـؿ درس 

د، ومـدرس وسمعد مدة ومّم اًمتدريس سموجلومعي اإلؾمالمقي دار اًمعؾقم ديقسمـ "أمجري"وأومود سمـ

هبو مدة، وأظمذ قمـف ظمؾؼ ال حيصقن، وؿمغؾ هبو يمذًمؽ مـصى رئـقس اًمتـدريس، يمـون 

مـ يمٌور األؾموشمذة، فمفر شمؼدمـف ذم ومــقن، مـفـو اًمػؼـف واألصـقل واحلـديٌ اًمـٌـقي، 

واألدب اًمعريب، ويمون يؿقؾ إمم اًمشعر أطمقوكًو، رمحـف اهلل رمحـي واؾمـعي )شمـوريخ ضمومعـي 

ًمؾشقخ اًمعالمـي اًمًـقد قمٌـد  كزهة اخلواصر،8  و855ـ858، ص4ج4ديقسمـد سموألرديي 

 م(.8771، ًمؽـوؤ 338ـ6/331احلل احلًـل رمحف اهلل 

 .56ص  اإلمام األكرب،أويس اًمـوكقشمقي،     (4)

 .31ص اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي ر ه اا حقاته ومآثره،أدروي،    (1)
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 اًمػقووي، كٌققمف مـ واؾمتؼك ،(8)ؾمـقات مخس هبو مؽٌ صمؿ اًمـحق، ومـ

 قموم دهكم ذم عرسمقياًم اًمؽؾقي شمؾؽ ذم وختّرج اًمصوذم، مـفؾفو مـ وهنؾ

 (4).م8426

 األخرى: والمهارات الفنون في تفوقو
 ذم األـمػول يؾعٌفو ًمعٌي يمؾ ذم زمالؤه يػقق اًمـوكقشمقي اإلموم إن

 ويمتوسمي اًمشعر، وىمريض اًمؽريؿ، اًمؼرآن إمتومف ذم يػقشمف يمون يمام سمؾدة،

 اًمصديؼل أويس اًمشقخ ذيمر يمام اًمقاوح، اجلكم سمخطف اًمدراؾمقي اًمؽتى

 يمون يؼقل: اًمـوكقشمقي، يعؼقب حمؿد اًمشقخ مؼوًمي يمتوسمف ذم قياًمـوكقشم

 شمتطؾى اًمتل أىمراكف األًمعوب شمؾؽ ذم يػقق اهلل رمحف اًمـوكقشمقي اإلموم

 ًمعٌي قمومي ؾمقيوً  كؾعى يمـو اجلًامين، واجلفد اعمرهػ، واحلس  اًمذيموء

 مـ شمتطؾى اًمؾعٌي هذه ويموكً األرديي، سموًمؾغي"ضمقرشمقر" سموؾمؿ ريػقي

 هذه قمـ ختؾػ ومام اجلًامين، اجلفد مـ أيمثر اًمذهـل ؿؾاًمع اًمالقمى

 يقم ذات" يعؼقب حمؿد اًمشقخ ويضقػ ومقفو، زمالؤه وموق سمؾ اًمؾعٌي،

 اإلموم، إًمقف ومقصؾ خمصقص، مؽون ذم سموًمٌـدوىمقي اًمرمويي ومـ كتعؾؿ يمـو

 إمم اًمرمويي يعّؾؿـو يمون اًمذي األؾمتوذ وملؿمور اًمرمويي ومـ قمّؾؿقين ًمـو وىمول

 هقئي وضمعؾ سمقديف، سموًمٌـدوىمقي ومتًؽ ومتعّؾؿفو قمدهىمقا مـ سمعض

                                                           
 .34اعمرضمع اًمًوسمؼ، ص   (8)

 .34اعمرضمع اًمًوسمؼ، ص   (4)
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 اًمرصوص أصقى األول اًمرصوص أـمؾؼ ومؾاّم  اعموهريـ، يموًمرموة ضمًؿف

 ًمػفؿف ذًمؽ ويمون اهلدف، أصوسمي كحوول ويمـو األومم، اعمرة ذم اهلدف

 أظمذ يمقػقي ومتعّؾؿ أهداومف، اًمرامل خيطلء أضمؾفو مـ اًمتل األؾمٌوب

 ذم اهلدف وأصوب يديف، ذم اًمٌـدوىمقي وملظمذ إـمالىمفو، ًمدى اًمٌـدوىمقي

 اًمٌـدوىمقي يطؾؼ يمون قمـدمو وًمؽـف صودومف، سملمر ًمقس وهذا األومم، اعمرة

 (8) (88 ص: ، قمؿري )ؾمقاكح األهداف. يصقى

 الشريف: النبوي الحديث لطلب رحلتو
 واًمًــ اعمًؾؿ واًمصحقح ًمؾٌخوري اًمصحقح اًمشقخ درس

 اًمغـل قمٌد اًمشوه قمغم لماجلالًم وشمػًػم ًمؾامًمؽ، واعمقـمل ًمؾؽممذي

 أليب اًمًــ درس يمام م(8656هـ/8474) اًمدهؾقي (4)اعمجددي

 قمكم أمحد اًمشقخ قمغم عموًمؽ واعمقـمل ًمؾـًوئل واًمًــ داود،

 (1).م(8657هـ/8475)  اًمًفوركٌقري

 الباطني: التكميل
 اًمدرس ذم وزمقؾف اهلل رمحف اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد اإلموم سمويع

                                                           
ص  إلمام األكرب حمؿد قاسم الـاكوتوي وجفوده يف إطالء كؾؿة اا،ويس اًمـوكقشمقي،  اأ   (8)

 .63ـ 62

 ؾمتليت شمرمجتف ذم اًمػصؾ اًمثوين ذم صػحي.   (4)

 .42ـ44، ص اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي ر ه اا مآثره وخددماتهأدروي،     (1)
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 اهلل إمداد اًمشقخ احلوج (8)اًمؽـؽقهل أمحد رؿمقد قخاًمش اًمػؼقف اعمحدث

-8685 هـ/8185-8411) (4)اعمؽل صمؿ اهلل رمحف اًمتفوكقي وىملاًمػور

 إًمقف يصؾ ال يًػمة، مدة ذم قموًمقي ودرضموت مـوزل إمم ومورشمؼقو م(8677

                                                           
 هـ/8141-8444اًمؽـؽقهل، ) هق اًمشقخ رؿمقد أمحد سمـ اًمشقخ هدايً أمحد األيقيب   (8)

ــوين، وؿمــقخ مشــويخ 8713 -8647 ــف اعمحــدث اًمؽٌػمواًمعــومل اًمرسم م(، اًمشــقخ اًمػؼق

اًمديقسمـديي، وصوطمى اًمتـلًمقػ اًمًـومقي ومــ اعمجوهـديـ اعمغـومريـ وـد االؾمـتعامر 

اإلكجؾقزي، ىمرأ قمغم يمٌور مشويخ قمٍمه، ومؼرأ أيمثر اًمؽتى اًمدراؾمقي قمغم اًمشـقخ ممؾـقك 

وأظمذ اعمعؼقل قمـ اًمشقخ اعمػتل صدر اًمديـ آرزردة، وىمرأ احلديٌ قمغم  اًمعكم اًمـوكقشمقي

قمٌد اًمغـل اعمجددي، طمتك وموق أىمراكف ذم اعمـؼقل واعمعؼقل واؾمتػود مـف ظمؾؼ يمثـػم، وًمـف 

الؽواكا  "و "المع الدراري"، وجمؿوطة فتاواه يف طدة جمؾدات ممًمػوت قمديدة مـفو:

 األقمالم، اعمجؾد اًمثومـ( .)اإلقمالم سمؿـ ذم شموريخ اهلـد مـ  "الدري

هق أطمد األوًمقوء اًمًوًمؽلم اًمعوروملم، اشمػؼً األًمًـ قمغم  اًمثـوء قمؾقـف واًمتعظـقؿ ًمـف،    (4)

أظمذ قمـ اًمعؾامء اًمؽٌور واؾمتػوض قمــفؿ اؾمتػووـي يمثـػمة، وومـتح اهلل قمؾقـف أسمـقاب 

اعمعرومي، وضمعؾف مـ اًمعؾامء اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ، وىمود مجوقمـي مــ اًمعؾـامء واًمصـؾحوء 

وأهؾ اًمغػمة مـ اعمًؾؿلم، أقمؾـً احلرب قمغم اإلكجؾقز، صمؿ هوضمر إمم مؽـي اعمؽرمـي 

قمـد مو ووق جمـول اًمعؿـؾ ذم اهلــد ًمإلضمـراءات اًمعدواكقـي اًمتـل اختـذهتو احلؽقمـي 

، وأًمؼك رطمؾـف سموًمٌؾـد األمـلم، يمـون دائـؿ اًمـذيمر 8636اإلكجؾقزيي سمعد ومشؾ صمقرة 

ـ سموًمعؾقم  واألكقار مع هضؿ ًمؾـػس وإـمراح قمغم قمتٌي واعمراىمٌي، وموئض اًمؼؾى واًمٌوـم

ريعي واًمًـي اًمًــقي، ـاًمعٌقديي، وشمقاوع اًمعٌود وإضمالل ًمؾعؾؿ واًمعؾامء وشمعظقؿ ًمؾش

اؾمتػود مـف اًمعؾامء اًمؽٌور، وأمف ـمالب اعمعرومي واًمقؼلم مـ سمالد سمعقـدة، وكػـع اهلل سمـف 

ي، واًمتصـقف،  ظمالئؼ ال حيصقن، وًمف ممًمػوت ًمطقػي يمؾفو ذم احلى اإلهلـل واعمعرومـ

 )اإلقمالم سمؿـ ذم شموريخ اهلـد مـ األقمالم، اعمجؾد اًمثومـ(.
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 كػس وشمرويض مضـقي، وجموهدات ضمفقد ضمفد سمعد إال اعمشويخ يمٌور

 (8)."حيٌفام أن قمؾقف حيٌـل مـ أن" :اهلل رمحف احلوج ىمول طمتك ـمقيؾ،

 التعلٔه مً  الفساغ بعد
 مـ االؾمتػودة سمعد وـمـف إمم اهلل رمحف اًمـوكقشمقي اإلموم قمود

 رمحف (4)اًمدهؾقي اعمجددي اًمغـل قمٌد اًمشقخ اًمعالمي اجلؾقؾ اعمحدث

 اًمًوسمع آكذاك قمؿره ويمون م،8627اعمقاومؼ هـ8443 قموم وـمـف إمم اهلل

 ـمؾى ذم ويػّؽر مـزًمف، مًئقًمقوت يتقمم أن روفاًمظ وموىمتضً قمنمة،

 وأىمؾؼف اًمقلس واًمده وملصوب اعمعوش، إمم كػًف يرهمى ال وًمؽـ اًمرزق،

 شمؾؼقا ىمد اظمقاشمف أسمـوء يرى سمقـام قمقشًو، يؽًى ال ظموماًل، يراه أن يمثػماً 

                                                           
 حرضت كاكوتوي كي سريت ايك كظر مع كظرة إمم طمقوة اإلموم اًمـوكقشمقي رمحف اهلل،  )   (8)

 .65 -62ًمؾشقخ األؾمتـوذ حمؿد قموؿمؼ إهلل سمؾـد ؿمفري ص 

-8413صمؿ اعمـدين احلـػـل، ) هق قمٌد ا ًمغـل سمـ أيب ؾمعقد اًمعؿري، اعمجددي اًمدهؾقي   (4)

م( وًمد سمٌؾدة دهكم، وكشل هبو، وىمرأ قمغم مجوقمي مــ اًمعؾـامء، 8657-8641هـ/8474

وأظمذ اًمطريؼي قمـ اإلموم حمؿد معصقم كجؾ اإلمـوم اعمجـدد اًمشـفوب أمحـد سمــ قمٌـد 

هــ وشمـقـمـ 8454األطمد اًمعؿري اًمنهـدي، صمؿ هوضمر إمم احلـرملم اًمنمـيػلم ؾمــي 

ودومـ سموًمٌؼقع، يمون هبجـي اعمحـدصملم وزيــي اعمًــديـ اًمعـومل اًمعومـؾ  اعمديـي، وشمقذم هبو،

حامل لواء أهل الرواية واألثر يف بؾادة  "اًمعورف، وصػف اًمشقخ أسمق احلًـ اسمـ فموهر سمـ

ال  "القاكع اجلـي يف أساكقد الشقخ طبد الغـي"وىمول قمـف شمؾؿقذه اًمؽمهتل ذم  "سقد البرش

طمديـو ًمؾزهري قمـ  ؾمومل سمـ أسمقـف، إآل ىمؾـقاًل،  "ديـي(شمؽود شمًؿع أذكوك قمـد همػمه ومقفو)اعم

رؾمـوًمي ذم ختـريٍ "و "إكجوح احلوضمي"مـ شمصوكقػف، طموؿمقي قمغم ؾمــ اسمـ موضمي، ؾماّمهو 

 ."أطموديٌ مؽتقسموت اإلموم اًمرسموين
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 قمؾقفؿ وشمدرّ  اًمؾعوب، ًمف يًقؾ مرمقىمي وفموئػ وكوًمقا اًمدراؾموت،

 ومعقؾ اًمـعامء، ذم ويتؼؾٌقن رهمقد، سمعقش ؿقنومقـع واخلؿًقـوت، اعمئوت

 ال أوالدي، وطمقد إكف ىموئاًل: اهلل إمداد احلوج إمم ذًمؽ وؿمؽو صؼمه،

 يؽًى أن ورضمقت سمعقدة، آموالً  ومقف قمؼدت وىمد أظمً، أو أخ يشوريمف

 طمّؾ  مو يعؾؿ واهلل كؽوسمده، اًمذي واًمضقؼ األذى، قمـو ويدومع اًمعقش، ًمـو

 يـول سملكف إًمقف، أرؾمؾ صمؿ وؾمؽً، اًمشقخ وؿمػ قمغم اسمتًومي ومورمتًً سمف،

 صقتف يٌعد همالء، واخلؿًقـوت اعمئوت ذوي ًمف شمًّخر رومقعي مـزًمي

 اهلل وإن واًمعن، اًمعقز شمشتؽل ضمئتـل سموًمٌـقون، إًمقف ويشور وصقشمف

 (8).أصحوسمف قمغم يػضؾف رزىموً  وفمقػي سمدون ؾمػمزىمف،

 ،اًمـصقص حيؼؼ األمحديي، اعمطٌعي ذم أضمػماً  اًمشقخ ومعؿؾ

 دراؾمي وأيمؿؾ اًمـظومقي، اًمدراؾمقي اًمؽتى أهنك مو سمعد ًمؾطٌوقمي ويعدهو

 أو سمثامين ًمف اًمشفري اًمراشمى ىمقؿي ويمون اًمغـل، قمٌد اًمشوه قمغم احلديٌ

 هـديي. روسمقي قمنم

 الرائعة: العلمية خدماتو
 ضمقاكى: صمالصمي إمم اًمعؾؿقي اًمـوكقشمقي أقمامل كؼًؿ أن ويؿؽـ

 واًمتلًمقػ. واًمؽتوسمي قمؾقفو، واًمتعؾقؼ اًمديـقي اًمؽتى شمصحقح اًمتدريس،

 اًمدراؾمقي اعمقاد سمعض طمقل حمورضات يؾؼل يمون إكف التدريس:
                                                           

، ًمؾشـقخ حمؿـد يعؼـقب اًمــوكقشمقي رمحـف اهلل، اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي كاام رأيتاه   (8)

 .41ديقسمـد، ص أيموديؿقي ؿمقخ اهلـد
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 سمدأ اًمنمقمقي اًمعؾقم ذم خترج وعمو وأؾمتوذه، ؿمقخف مـ سملمر ـمؾٌف زمـ ذم

 وكًخفو سملصقهلو سمؿؼوسمؾتفو وحتؼقؼفو اًمؽتى شمصحقح قمغم يعؿؾ

 اهلل، طمًٌي متطققموً  احلديٌ يمتى أمفوت شمدريًف سمجوكى اعمختؾػي،

 سمـ حمؿد ًمإلموملم اًمصحقحلم ذم دروؾمف ؾمقام وال كٌقف ؾمـي قمغم طمػوفموً 

 ومؼد ضمدًا، مؼٌقًمي يموكً اًمؼشػمي سمـ ومًؾؿ اًمٌخوري إؾمامقمقؾ

 مـ همػمه شمدريس ذم كصقى ًمف يمون يمام واعمشويخ اًمعؾامء يمٌور طميهو

 أؾمتوذ (8)اًمديقسمـدي طمًـ حمؿقد اًمشقخ ويمون واًمػـقن، اًمعؾقم

 وىمد شمالمقذه، مـ "اهلـد ؿمقخ "سمـ اعمؾّؼى اهلـد مشويخ وؿمقخ ةاألؾموشمذ

 احلًـ ومخر اًمشقخ أمثول أذيمقوء شمالمقذ مـ همػمه ًمف شمعومم اهلل ىمقض

 واًمشقخ (8)األمروهل طمًـ أمحد اعمحدث واًمشقخ (4)اًمؽـؽقهل
                                                           

 "ؿمقخ اهلــد"هق اًمعومل اًمؽٌػم اًمعالمي اعمحدث اًمشقخ حمؿقد طمًـ اًمديقسمـدي اعمعروف سمـ   (8)

ـــ/8117 -8446)ت/ ــف 8741 -8638ه ــي ذم اًمػؼ ــػم ذم اعمؾؽ ــع اًمـظ ــون مـؼط م( يم

وأصقًمف، وًمد وكشل ذم ديقسمـد، ويمون أول ـموًمـى ذم دار اًمعؾـقم ديقسمــد، اوـطؾع سملقمٌـوء 

د اًمتخـرج، يمـون ًمـف دور يمٌـػم ذم حتريـر اهلــد مــ خموًمـى االؾمـتعامر اًمتدريس هـوك سمع

اًمؼميطوين، يمون آيي سموهرة ذم قمؾقم اهلؿي وسمعد اًمـظر، واألظمذ  سموًمعزيؿي وطمى اجلفود، يمـون 

 "ساـن أ  داود"ىمؾقؾ االؿمتغول سموًمتلًمقػ سموًمـًٌي إمم همزراة قمؾؿف، ًمف شمعؾقؼوت ًمطقػي، قمغم 

ومــ أهـؿ آصمـوره شمرمجـي معـوين اًمؼـرآن اًمؽـريؿ  "ريذح األبواب والاااجم لؾبخاا"و

هــ( وهـل 8147سموألرديي، ـمٌعً مع اًمػقائد اًمتػًػميي ًمؾعالمي ؿمٌػم أمحد اًمعثامين )ت/

 اًمتل وىمع  قمؾقفو االظمتقور األول مـ جمؿع اعمؾؽ ومفد سمطٌوقمي اعمصحػ سموعمديـي اعمـقرة.

هـ 8471ؾقم/ديقسمـد قموم ج ذم دار اًمعهـ( ختر8183هق ومخر احلًـ اًمؽـؽقهل )ت/   (4)

مع ؿمقخ اهلـد، ويمون مـ أؿمفر شمالمقذ اإلموم اًمـوكقشمقي وأضمؾ قمؾامء قمٍمه، ًمـف مفـورة 

وموئؼي ذم اًمعؾقم اًمطٌقي أيضًو، قمؿؾ رئقًًو هلقئي  اًمتدريس ذم مدرؾمي ظمقرضمـي، ومدرؾمـي 
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 مـ ؿوهمػمه (1)اعمػمهتل اًمعكم قمٌد واًمشقخ (4)ظمون قمغم مـصقر اًمطٌقى

                                                                                                                       

قمٌد اًمرب سمدهكم، وؾموهؿ ذم كنم سمعض يمتوسموت أؾمـتوذه اًمــوكقشمقي، وهـق اًمـذي شمـقمم 

قمكم ؾمــ  "التعؾقق ادحؿود"ًمؾـوكقشمقي، ومـ ممًمػوشمف  "شاهجفان فور"مـوفمرة شمرشمقى 

 "أيب داود، وىمد يمتى شمرمجي ىمقؿي ألؾمتوذه وؿمقخف اًمـوكقشمقي.

م( يـتؿـل 8711ــ 8631هــ/ 8111ـ8445هق اًمشقخ أمحد طمًـ األمروهل )ت/ (8)

طمؽـقاًم، مػـرط إمم مديـي أمروهي مـ واليي أشمراسمراديش، يمون مدرؾمـًو ىمـديرًا، وظمطقٌـًو 

اًمذيموء، اؿمتفر سمتػفقؿ قمٌورات دىمقؼي ًمإلموم اًمـوكقشمقي سملؾمؾقب ؾمـفؾ واوـح، وكًـٍ 

قمغم مـقاًمف ذم اخلطوسمي واًمؽتوسمي، ويمون طمًــ اًمصـقرة، مؾـقح اًمؽـالم، يمثـػم اًمـدرس 

واإلومودة، ىموم سمتقؾمقع اًمـطوق ًمؽتوب طمقف، ويمون ذم اعمًجد اجلومع، طمتك أصٌح مدرؾمي 

طمتك اآلن ذم ذًمؽ اعمًجد اجلومع، ويمـون أول منمـف شمعؾقؿـل مثوًمقي، وشممدي دورهو 

 ًمؾؿدرؾمي اًمؼوؾمؿقي )ؿموهل( سمؿرادآسمود،

م( مـ أؿمفر قمؾامء اهلــد، 8787هـ،/8115هق اًمشقخ احلؽقؿ مـصقر قمكم ظمون )ت/   (4)

ي دامـً ؾمـــلم مـــ اإلمــوم هــ سمعــد اؾمــتػودة قمؾؿقــ8473ختـرج ذم دار اًمعؾــقم قمــوم 

هــ ، وقمؿـؾ 8471غم ؿمقخ أمحد قمكم اًمًفوركٌقري قمـوم ، يمام ىمرأ احلديٌ قماًمـوكقشمقي

سمحقدرآسمود، )اًمديمـ( قمدة ؾمـلم، صمؿ هـوضمر إمم مؽـي اعمؽرمـي  "ضمومعي ـمٌقي"مدرؾمًو  ذم 

ذم  "اداذه  ادـواور"وشمقـمـفو، وهبو شمقذم وشمقارى سمؽماهبو، يقضمد مـ ممًمػوشمف صمالصمـي: 

 ."معقار األدوية "و"فتح ادبع"جمؾديـ، و

هـ( أطمـد اًمعؾـامء اعمشـفقريـ 8121ٌد اًمعكم سمـ كصقى قمكم اعمػمهتل )ت/هق اًمشقخ قم   (1)

هـ، وقملم مدرؾمـًو 8472ومـ أؿمفر شمالمقذ اإلموم اًمـوكقشمقي، خترج ذم دار اًمعؾقم قموم 

وسمؿدرؾمي قمٌد اًمـرب سمـدهكم، يمـون  "مرادآباد"هـوك، يمام درس ذم اجلومعي اًمؼوؾمؿقي، سمـ

 اًمصؾقات، وخترضمً قمؾقف مجوقمي مــ يمٌـور ييب سمف اعمثؾ ذم إدراك شمؽٌػمة االومتتوح ذم

اًمعؾامء مـ اًمشقخ أذف قمـكم اًمتفـوكقي واًمشـقخ اعمػتـل حمؿـد يمػويـي اهلل اًمـدهؾقي، 

 ."اًمؼوؾمؿل ال جيقع أسمداً "وهمػممهو مـ أؿمفر قمؾامء قمٍمهؿ، ويمون يؼقل : 
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 واًمٌحٌ واًمتصـقػ اًمتلًمقػ ذم صدق ىمدم ؿهل اًمذيـ اًمعؾامء ضمؾي

 مـ ارشمشػقا يمؾفؿ  ومفمالء اهلـد قمؾامء سملم مرمقىمي ومؽوكي واًمتحؼقؼ،

 قمقـقف قمغم وُصـعقا يديف قمغم وشمرسّمقا اًمػقوض وومضؾف اًمعذب قمؾؿف مـفؾ

 ظمطقاشمف. وشمرؾمؿقا

 قمديؿي اًمـٌقي احلديٌ ذم اعمتقن يمتى يموكً الكتة: تصحيح

 معفؿ يلشمقن احلجوز إمم يًوومرون يموكقا اًمذيـ ؾامءواًمع اهلـد،  ذم اًمقضمقد

 اًمقؿلم سمخط اًمـؼقالت هذه شمـًخ صمؿ اًمؽتى، هذه وصقر سمـؼقالت

 كنمه ذم واًمًعل احلديٌ سمعؾؿ االقمتـوء كًٌي ومؽوكً اجلٌلم، وقمرق

 يـٌغل، يمام شمؽـ ومل وقؼ، جمول ذم حمدود مًتقى وقمغم ضمدًا، وئقؾي

 ًمطٌع ودور اعمؽتٌوت سمتلؾمقس اًمعؾؿ أهؾ سمعض ومؼوم طمؼف، يمون ويمام

 مـ يمون اًمذي ـ اًمًفوركٌقري قمكم أمحد اًمشقخ وأكشل احلديٌ يمتى

 قمغم يمؾؿي يمؾؿي طمرومًو، طمروموً  اًمًتي اًمؽتى درس وممّـ اعمحدصملم، يمٌور

 اًمرطمول سمشد اعمؽل اعمفوضمر اًمدهؾقي إؾمحوق حمؿد اًمشوه اعمحدث ؿمقخ

 ؾمٌقؾ ذم اًمًػر ىمصوقم دمّشؿو -ذوموً  اهلل زادهو- اعمؽرمي مؽي إمم

 قمغم وقمؿؾ ًمؾٌخوري، اًمصحقح وكنم ،(8)األمحدي اعمطٌع اًمعؾؿ

 سمـػًف، قمؾقف واًمتعؾقؼ اًمٌخوري مـ ضمزءاً  وقمنميـ مخًي شمصحقح

                                                           
ري أول دار اًمـنم اًمتل شمقًمً ـمٌع يمتى احلديٌ كحق اًمصـحقح ًمؾٌخـو "اعمطٌع األمحدي"إن   (8)

واجلومع اًمؽممذي، ومشؽوة اعمصوسمقح ًمؾتؼميزي، وأؾمًـف اًمشـقخ أمحـد قمـكم اًمًـفوركٌقري، 

  "ـمػمهت"م إمم 8635م( وشمـؼؾ هذا اعمطٌع سمعد صمقرة 8643هـ/8441)قموم 



 881 جهىد اإلهام النانىتىي يف علن احلديث وريادج احلزكح التعليويح يف اهلند
 

 

 اإلموم إمم واًمتعؾقؼ مـف (8)اخلؿًي األضمزاء سمؼقي شمصحقح مفؿي وومّقض

 قموم اهلـد ذم مرة ألول اًمـًخي هذه وفمفرت اهلل، رمحف اًمـوكقشمقي

 ًمؾشوه اًمؽريؿ اًمؼرآن شمرمجي سمتصحقح ىموم يمام م،8631اعمقاومؼ ـه8445

 هذه كًختفو وفمفرت (1)"اعمجتٌوئل اعمطٌع"ذم (4)اًمدهؾقي قمٌداًمؼودر

 اًمؽتى شمصحقح ذم اعمًتؿرة ظمدموشمف ذًمؽ إمم أوػ ،هـ8464  قموم

 كنم وؾموئؾ أهؿ مـ يمون ذًمؽ أن واًمقاىمع وهمػممهو، أظمرى سمؿطوسمع

 وشمًديدهو، اعمخطقـمي شمٌققض سمضؿّ  حاًمتصحق ويمون آكذاك، اًمعؾؿ

                                                           
 يموكً هذه اًمـًخي مـ اًمصحقح جمزأة إمم صمالصملم ضمزءًا جمؾدًا.   (8)

قمٌـد اًمـرطمقؿ اًمعؿـري اًمـدهؾقي  هق اًمشقخ اإلموم قمٌد اًمؼـودر سمــ اإلمـوم أمحـد سمــ   (4)

م( ىمرأ اًمعؾؿ قمغم وقء اًمشقخ قمٌد اًمعزيز اًمدهؾقي وىمرأ قمؾقـف 8683هـ/8411)ت/

اًمشقخ قمٌد احلل اًمؼمهوكقي، واًمشقخ قمٌد اًمغـل اًمـدهؾقي سموعمًـجد األيمـؼم آسمـودي ذم 

ـّ اهلل سمف قمؾقف أكف وومؼ ًمؽممجي اًمؼرآن وشمػًـػمه ذم ًمغـي أردو ؾمـاّمه  دهكم، ومـ أقمظؿ مو م

ومـ ظمصوئصف :أكف اظمتور ًمغي سمحذاء ًمغي ىمورسمً سمام طمـوز ذم اًمعؿـقم  "موضح الؼرآن"

 واخلصقص واإلـمالق واًمتؼققد، طمتك إهنو ال شمتجووز قمـفو ذم مقارد االؾمتعامل.

يمون اعمطٌع اعمجتٌوئل مـ أؿمفر اعمطوسمع ذم اهلـد، أؾمًف سموديء ذي سمدء اعمـٌم ممتوز قمكم ذم    (1)

اعمـٌم مـ احلـٍ اؾمـتوكػ   تف إمم اًمشقخ قمٌد اهلودي، وعمو رضمعصمؿ حتّقًمً مؾؽق "مػمشمف"

شملؾمقًف ذم دهكم ىمرب مًجد اجلومع، صمؿ هوضمر سمعد زمون إمم مؽي اعمؽرمي، وسموع اعمٌطـع 

مـ اًمشقخ قمٌد األطمد، سمعد ووموة اًمشقخ قمٌد األطمد سملم أسمـوئف، وعمو هـوضمر أقمضـوء هـذه 

ـمٌع مـ هذا اعمطٌع آالف مــ اًمؽتـى  األهة إمم سمويمًتون اكتفك دوره، وهمؾؼً أسمقاسمف،

مل يقضمـد ًمـف كظـػم سمعـد  "ادـفج الـظامي"سموًمعرسمقي واًمػورؾمقي واألرديي، وسمخوصي يمتى 

 مطٌع كقل يمشقر قمغم مًتقى اهلـد ذم شمػــ اًمطٌع وشمـقع اعمقوقع، وشمعدد اًمطٌعوت.
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 (8).احلوضمي إًمقف دقمً مو طمًى قمؾقفو واًمتعؾقؼ صقوهمتفو وإقمودة

 اًمعؾؿقي، ظمدموشمف مـ اًمثوًمثي: اجلفي وأمو والتأليف: الكتاتح

 هبذا ًمالقمتـوء يمٌػمة ومرصي ًمف شمًـح مل وإن واًمتلًمقػ اًمؽتوسمي ومفل

 واًمعطوء ٌذلواًم واًمتضحقي سموجلفود طموومؾي يموكً طمقوشمف ألن اجلوكى،

 ىمدمف مو سمؼقؿي يًتفون ال ذًمؽ ومع اًمدقمقي، جمول ذم اًمقاؾمع واًمـشوط

 شمؽتى سملن ضمديرة هل وإكام واعمًؾؿلم، ًمإلؾمالم اًمعؾؿقي ظمدموت مـ

 واًمذهى. اًمـقر مـ سمؿداد

 ؿمٌفوت، قمغم ورد اإلؾمالم قمـ اًمدوموع ذم يمتوسموشمف معظؿ ويموكً

 أسموـمقؾفؿ قدوشمػـ واهلـدوس اًمـصورى مـ اإلؾمالم طمقل وأصمػمت

 سمؿمًمػوشمف. مقضمز شمعريػ يكم وومقام وشمرهوهتؿ،

 حمورضة اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد اًمشقخ أًمؼك اإلسالم: حجح

 ؿموهجفون" سمؿديريي "شمشوكداومقر" مـطؼي ذم أىمقؿً ؾمقق ذم قمؾؿقي

 هذه ذم اًمـوكقشمقي اًمشقخ أصمًٌ "اإلًمف معرومي"قمـقان حتً "ومقر

 ومخر اًمشقخ ىمٌؾ مـ تقٌوتيم ذم ـمٌعفو وشمؿ اإلؾمالم، طمؼوكقي اعمحورضة

 ."اإلؾمالم طمجي"سموؾمؿ احلًـ

 "ؾمامج آريف"ـدوداهل اًمػقؾًقف يمتى اإلسالم: انتصار

 سموؾمؿ مـفو دمديديي وطمريمي اهلـودك مـ ومرىمي ممؾمس (4)هؾمقيت ديوكـد
                                                           

 .82-81، ص اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي ر ه ااؾمقػ اهلل اًمرمحوين،    (8)

م( يمون اؾمؿف ذم صـغره مـقل ؿمــؽر، وًمـد ذم 8661هـ/8642ديوكـد هؾمقيت )ت/   (4)

مقري إطمدى واليوت يموهتقووار، وشمعؾؿ اًمؾغي اًمًـًؽريتقي سمجفـد سمـوًمغ، وىمـرأ ومؾًـػي 
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 قمغم ؿمٌفي قمنمة إطمدى ومقف أورد اإلؾمالم، ود يمتوسموً  (8)"ؾمامج آريف"

 قمـقػي سمردود اًمؽتوب هذا ومجوء د،اًمٌال أكحوء ذم وجي أصمور ممّو اإلؾمالم

 وضمقد قمـ اعممًمػ ومقف حتدث اًمقمهقي، اًمشٌفوت هذه قمغم وواوحي

 واجلـي واعمالئؽي، واجلـ، اًمشقوـملم، ووضمقد وشمعومم، ؾمٌحوكف اًمٌوري

 وطمؼقؼي اجلـي، ذم اجلـي أهؾ ينمهبو ًمؾشورسملم ًمذة سمخؿر واعمراد واًمـور،

 مـ سمدالً  اعمقشمك شمدوملم ًمقييوأو وطمؽؿتفو، اإلهلقي األطمؽوم ذم اًمـًخ

 أو احلققاكوت طمرمي وطمؽؿ اًمؼمزخ، وقمومل اًمروح ووضمقد إطمراىمفؿ،

                                                                                                                       

اهلـدوؾمقي صمالث ؾمـقات شمؼريًٌو قمغم رر ورضموكـد أطمد ظمؼماء اهلـدوؾمـقي، صمـؿ أظمـذ ذم 

وخيوًمػ قمٌودة األصـوم، يمون يؼقل: يـٌغل أن  إصالح اهلـدوؾمقي، يمون يعتؼد اًمقطمداكقي،

ؾمـتقف "ومنن ذًمؽ يمتوب همقٌل وروطمل، كؼـد ذم يمتوسمـف  "ويد"يتخذ اهلـدوس ديوكي قمٍم

قمـوم  "آرياه ساام "قمغم اًمـديوكوت األظمـرى، وأكشـل طمريمـي دمديديـي سموؾمـؿ "سمريموش

 م.8635

ؾمـقامل  م ، أؾمًـفو8635طمريمي هـدوؾمقي دمديديي ذم اهلـد سمرزت قمـغم اًمًـوطمي قمـوم    (8)

ديوكـد، ىمومً سمـنم اًمعؾؿ واًمثؼوومي سموالؾمتػودة مـ آصمور إكجؾقزيي وهمرسمقـي، وظموصـي سمـلم 

أوؾموط اًمـًوء، يموكً هذه احلريمي ختوًمػ شمقمهوت اهلـدوؾمقي، وأيمـؼم أقمامهلـو سمـرزت ذم 

 "ديوكــد أكؽؾـق ويـدك"جمول اًمتعؾقؿ سمقاؾمطي إكشوء اعمدارس واًمؽؾقوت اًمعٍميي سموؾمـؿ

حقي احلققان وقمٌودة األصـوم واًمؽفـي، وزواج  اًمصغر، واًمطوئػقي ومـ معتؼداهتو أن شمض

واًمتػريؼ قمغم أؾموس اًمؾقن واًمدم يمؾ هذا ال يقاومؼ مـصى األؾمـوىمػي واًمؽفــي ويمٌـور 

رضمول اًمديـ، شمعتؼد يمذًمؽ أن إضمالل اًمٌؼرة مـ اًمـديـ وأن اًمتـوؾمـخ طمـؼ، شمـدهقرت 

هذه احلريمي مل شمؽـ ممؾمًـي  هذه احلريمي سمعد اؾمتؼالل اهلـد يمثػم، وحتؼؼ ان اصالطموت

قمغم دقموئؿ ىمقيي أو أصقل صموسمتف، وإكام يموكً قمـغم أيمـداس مــ األؾمـوـمػم واخلراومـوت، 

 وموكطؿًً معوعمفو، واظمتػً أصقاهتو.
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 ذًمؽ إمم ومو ًمإلكصوف خموًمػوً  سموًمتقسمي اًمذكقب همػران يمقن وقمدم طمّؾفو،

 واًمطٌقعي اًمعؼؾ وقء ذم ذًمؽ يمؾ وأووح مـققمي، قمؼديي ىمضويو مـ

 اإلكًوكقي.

 ذسمح أن اهلـد ذم نواجلقـقق اهلـودك يعتؼد اللحويح: التحفح

 مؼتيض وظمالف اًمعؼؾ، قمـد مًتحًـ وهمػم فمؾؿ حلقمف وأيمؾ احلققان

 كوطمقي مـ اًمزائػي اًمعؼقدة هذه قمغم اًمؾؽتوب هذا ذم اًمشقخ ردّ  اًمروح،

 . اإلكًون ـمٌقعي مـ احلققان حلقم أيمؾ أن وأصمًٌ وـمٌقعقي، قمؼؾقي

 ؿمٌفوت قمغم اًمردّ  ذم اًمؽتوب هذا ضموء القامسيح: الرباهني

 ـ وصػوشمف صمـوؤه ضمؾ اًمٌوري وضمقد إصمٌوت يتضؿـ "ؾمامج آريف" ىميومر

 اًمؼرآن ويمقن ىمديؿي، اعمودة يمقن وكػل ـ وهمػممهو اًمقاطمد اًمعؾقؿ كحق

 اًمرؾمقل ظموشمؿ سمـٌقة اًمـٌقة وظمتؿ األكٌقوء وطمقثقي اهلل، يمالم اًمؽريؿ

 اًمؽالمقي، اعمٌوطمٌ مـ ذًمؽ إمم ومو وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل صغم حمؿد ؾمقدكو

 ؾمؾقؿ، مـطؼل وشمرشمقى دىمقؼ، قمؾؿل سملؾمؾقب ذًمؽ يمؾ شمـوول

 سمف شمريمل ضمقاب" اًمؽتوب، هلذا األصكم واالؾمؿ متلم، قمؼكم واؾمتـتوج

 اًمشقخ سمتًفقؾف وىموم واعمٌوذ، اًمقاوح اجلقاب يعـل اًمذي "شمريمل

 ."اًمؼوؾمؿقي اًمؼماهلم" سموؾمؿ أمحد اؿمتقوق

 ديوكـد ؿمٌفوت مـ يمون القثلح(: إىل )املىجه منا قثله

ٌّود اهلـودك يًّؿقن اعمًؾؿلم أن هؾمقيت  أكػًفؿ وهؿ األصـوم، سمع

 ومّرد احلرام، اًمٌقً اًمؽعٌي هبو ويعـل ومدر طمجر مـ ًمٌقً يًجدون
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 سملم اجلقهريي اًمػروق وسملّم  اًمشٌفي، هذه قمغم اًمؽتوب هذا ذم اًمشقخ

 قمؼؾقي. كوطمقي مـ اًمؼٌؾي واؾمتؼٌول األصـوم قمٌودة

 هذا اًمؼؾقب( معسمؿجو األظموذ )اخلطوب دلثذيز: تقزيز

 اًمتل واعمٌوطمٌ اًمدقمقيي، وضمفي مـ ويُمتى شملًمقػوشمف، أهؿ مـ اًمؽتوب

 يكم: يمام هل اًمؽتوب، هذا ذم قمؾقفو اًمضقء ؾمّؾط

 ًمؾعؼؾ خموًمػي األصـوم وقمٌودة اًمتثؾقٌ قمؼقدة يمقن اًمٌوري، وضمقد

 واعمالئؽي واًمـور اجلـي، وضمقد اًمدكقو، ومـوء اعمحرف، اإلكجقؾ  واًمطٌقعي،

 اًمـًخ وىمقع أؾمٌوب اًمؼدر، مًلًمي اهلل، هق اًمعٌود أومعول ظموًمؼ ،واًمشقوـملم

 اإلهلقي، واًمصػوت األقمامل ذم واًمؼٌح احلًـ وطمؼقؼي اًمًامويي، اًمنمائع ذم

 اًمعؼوئديي. اعمٌوطمٌ مـ ذًمؽ إمم ومو اًمًوقمي، ىمقوم إمؽون

 أن اًمؼديؿي اًمشقعي ؿمٌفوت مـ احلياج(: )هاء حياج آب

 )ؾمقدة قمـفو اهلل ريض اًمزهراء وموـمؿي امفمؾ قمـفام اهلل ريض اًمشقخلم

 ذم اًمؽتوب وهذا شمٌقك، أرض يقرصمفو مل إذ قمؾقفو واقمتديو اًمـًوء(

 اهلل صغم اًمـٌل أن ذًمؽ ذم كظره ووضمفي اًمشٌفي، هذه قمغم ردّ  األصؾ

 األطمقوء، أمقال ذم اإلرث جيري وال ىمؼمه، ذم طمقوً  يزال ال وؾمؾؿ قمؾقف

 . وؾمؾؿ قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل أمقال مـ مول يقّرث ال وًمذًمؽ

 يؼرأ ال مـ صالة إن يؼقًمقن اًمـوس سمعض يمون الكالم: تىثيق

 سمدالئؾ اًمؽتوب هذا ذم اًمشقخ ومليت وموؾمدة، اإلموم ظمؾػ اًمػوحتي
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 احلـػقي رأي ورضمح قمؼؾقي، ؿمقاهد مع واًمًـي اًمؽتوب مـ وسمراهلم

 واقمتدال. سمتقؾمط وًمؽـ سمقوقح،

 : ورسائل مكاتيب
 أؾمامءهو: يكم وومقام جمؿققموت، شمًع اآلن تكطم مؽوشمقٌف مـ ـمٌع

 اًمؼوؾمؿقي اعمؽوشمقى .8

 اًمؼوؾمؿقي اًمػققض .4

 اًمؼوؾمؿقي اًمؾطوئػ .1

 اًمؼوؾمؿل مجول .2

 اًمٍميح احلؼ .3

 اًمـوس حتذير .4

 اًمؼرآن أهار .5

 اًمؼوؾمؿقي اًمػرائد .6

 اًمعؼوئد شمصػقي .7

 هذه ذم ردّ  وىمد سمؽمشمقٌفو، وىمومقا وأشمٌوقمف شمالمقذه هبو اقمتـك وىمد

 واًمعؼالكقلم، اًمغوًملم، واعمٌتدقمقي اًمشقعي، قمغم واًمرؾموئؾ اعمؽوشمقى

 أن شمرى ومرىمي قمغم ردود سمعضفو وذم ومػؽميوهتؿ، أيموذيٌفؿ ودطمض

 مـ ريمعي قمنميـ وأن اإلموم، ظمؾػ اًمػوحتي ىمراءة سمدون شمػًد اًمصالة

 . مو سمحديٌ شمثًٌ مل اًمؽماويح
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 "اًمؽالم قمؾؿ"هق ًمؽتوسموشمف اًمرئقز اعمقوقع أن اًمؼقل وىمصورى

 ذم مشؽقرة حمووًمي وطموول اإلؾمالم، قمغم اًمػؽري اًمغزو ومؼوومي

 اًمعؼؾ وقء ذم اًمنمقمقي واألطمؽوم اإلؾمالمقي اًمعؼقدة شمػفقؿ

 (8).يمٌػماً  كجوطموً  ذًمؽ ذم وطمّؼؼ واعمصؾحي،

 اخلالدٗ مآثسِ
 اإلنجليز: ضد جهاده (1)

 وذًمؽ اهلـد، ذم اإلكجؾقزي االطمتالل ود قمورمي صمقرة اكػجرت

 اإلكجؾقز، مع دامقي معورك ومقىمعً امًمقياًمش اهلـد وقمّؿً م8635 قموم

 اعمؽل اعمفوضمر إمداد اًمشقخ احلوج ظمووفو اًمتل "ؿمومكم" معريمي ومـفو

 اًمشقخ رأؾمفؿ وقمغم اهلل وأوًمقوء اًمعؾامء يمٌور مـ يموكقا اًمذيـ وأصحوسمف

 اًمؽـؽقهل، أمحد رؿمقد واًمشقخ اهلل، رمحف اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد

 اهلل، رمحف اًمـوكقشمقي مـػم شقخواًم اًمشفقد، اًمضومـ احلوومظ واًمشقخ

 هتوكف" ىمريي ومدمروا همضًٌو، وموؾمتشوـمقا مـؽرة، هزيؿي اإلكجؾقز وهزمق

 اًمداء أقمداء وأصحوسمف إمداداهلل احلوج أن وأقمؾـقا ومًودًا، وقموشمقا "هبقن

 إمداد اًمشقخ ومفوضمر قمؾقفؿ، اًمؼٌض ومحووًمقا قمؾقفؿ، وصمّقار اإلكجؾقز

 ذم خمتػقوً  اهلل رمحف ىموؾمؿ حمؿد اًمشقخ ؼلوسم اعمؽرمي، مؽي إمم خمتػقوً  اهلل
                                                           

8 وأويـس اًمصـديؼل،  86 -83ص  اإلمام حمؿد قاسم الـااكوتوي ر اه اا،اًمرمحوين،  (8)

 .283-168ص   اإلمام األكرب،
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 اإلكجؾقز أقمؾـ طمتك مديـي، إمم ومديـي ىمريي إمم ىمريي مـ ويـتؼؾ اهلـد،

 صمؿ أليوم، وـمـف ذم اًمشقخ مؼوم وموؾمتؼر واعمجرملم، اًمثّقار قمـ اًمعػق قمـ

 أطمد يؿؾؽفو يمون اًمتل  "مػموت"سمـ اعمجتٌوئقي اعمطٌعي ذم مصححو قمؿؾ

 اعمطٌعي ذم مصححوً  اًمشقخ قمؿؾ وهؽذا "قمكم ممتوز" اعمػتل اًمشقخ حمٌقف

 . قمكم هوؿمؿ اًمشقخ يؿؾؽفو يمون اهلوؿمؿقي،

 بديوبند: اإلسالمية الجامعة تأسيس (2)
 وىمومً سمًوـمفو، وـمقى اهلـد، ذم اعمغقًمقي اًمدوًمي اكؼروً

 ومؼتؾقهؿ ًمؾؿًؾؿلم اًمعداء كوصٌقا وىمد أكؼووفو قمغم اإلكجؾقز طمؽقمي

 ومعوهد اًمعؾؿ دور وظمرسمقا واألوىموف، ؾؽوتاعمؿت وصودوا شمؼتقاًل،

 ًمقحّقًمقا وقمروفو اًمٌالد ـمقل ذم واعمٌنميـ اًمؼًووؾمي وسمّثقا اًمتعؾقؿ،

 ومرج. هجر ذم اعمًؾؿلم أمر وأصٌح مًقحقي، دوًمي

 أمهفؿ وىمد اعمخؾصلم، اًمغقورى اًمعؾامء مـ ـموئػي ىمومً هـوًمؽ

 اهلل أًمؼك طمتك اوومؽرو ومػؽروا قمؾقف واحلػوظ اًمٌالد هذه ذم اإلؾمالم أمر

 اإلؾمالمقي، اعمدارس شملؾمقس رةؽوم وهل قمظقؿي، ومؽرة روقمفؿ ذم

 اًمعؿؾ. جمول إمم ومتؼدمقا

ومؼومً هذه اجلومعي اًمتل يموكً ذم أول أمرهو سمًقطي ضمدا، 

ًمؽـ سموريمتفو  "مدرؾمي إؾمالمقي قمرسمقي ديقسمـد"وؾمؿقً ًمدى شموؾمقًفو 

مقي أهؾقي يد اًمرمحـ، طمقٌ فمفرت سمعد أيوم ىمالئؾ أيمؼم ضمومعي إؾمال
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ذم ؿمٌف اًمؼورة اهلـديي، وذًمؽ سمػضؾ اهلل وشمقومقؼف وإظمالص ممؾمًفو 

 .اًمعظقؿ اإلموم حمؿد ىموؾمؿ اًمـوكقشمقي

 اًمتؼقى قمغم أؾمًً اًمتل اجلومعي هذه ًمؾشقخ اخلوًمدة اعمآصمر ومـ

 وهقيي اإلؾمالم، قمغم سموحلػوظ شمزال وال ىمومً واًمتل يقمفو  أول مـ

 ضمؾقؾي ظمدموت شممدي وؾمتظؾ شمزال وال وأدت اًمٌالد، هذه ذم اعمًؾؿلم

 سمؾ ومحًى، اهلـديي اًمؼورة ؿمٌف قمغم وسمريموهتو ظمدموهتو شمؼتٍم مل كحقهؿ،

 يمؾف. اًمعومل قمّؿً

 ومؽرة اًمـٌقؾي، اًمػؽرة هذه ًمتـػقذ مًتؼؾي طمريمي اًمشقخ يمون

 قمنم كحق وملؾمس األهؾقي، اإلؾمالمقي واًمؽتوشمقى اعمدارس شملؾمقس

 ذيمرهو )وؾمقليت اهلـد، ذم امًمقياًمش ًمؾؿـوـمؼ اعمختؾػي اعمدن ذم مدارس

 شمعومم(. اهلل ؿموء )إن اًمثوين اًمٌوب ذم مػصالً 

 األرامل: تزويج بحركة قيامو (3) 

 سح يمام اخلوًمدة، مآصمره مـ مآصمرة األرامؾ شمزويٍ سمحريمي ىمقومف

 رمحف اًمـوكقشمقي ؾمعك "رأيتف يمام ىموؾمؿ حمؿد اإلموم"سمـ اًمؽتوب صوطمى

 اًمعؿؾ إمم اعمًؾؿقن ومامل ؾمعقف وأصمؿر ،اعمجول هذا ذم طمثقثو ؾمعقوً  اهلل

 (8).كػس وروو ـمققمقي قمـ األرامؾ سمزواج

                                                           
 11ص   اعمرضمع اًمًوسمؼ،   (8)
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 الهندوس: وعلماء القساوسة مع مناظراتو (4)
 اًمؼًووؾمي أن سمؾغف "مػموت" سمؿديـي مؼقامً  اًمشقخ يمون وعمو

 ،ويضّؾقهنؿ اًمـوس أموم ديوكتفؿ قمـ ظمطٌوً  يؾؼقن دهكم مديـي ذم اكتنموا

 يمذًمؽ، ظمطٌوً  ويؾؼقا دهكم، إمم يذهٌقا نسمل شمالمقذه اًمشقخ وملمر

 شمقاقمد اعمًؾؿلم، قمؾامء مـ ويـوفمرهؿ اًمؼًووؾمي حيوور مـ ويًوقمدوا

 اًمشقخ ومذهى اعمققمد، ورضسمقا اعمـوفمرة قمغم اعمًؾؿلم وقمؾامء اًمؼًووؾمي

 وأظمرؾمف. وملسمؽؿف "شموراضمـد"اًمؼس وكوفمر كػًف

 قموً اضمتام "الل سمقوري" اعمـٌم أىموم م8654اعمقاومؼ هـ8471 وذم

 ىمريي ذم "همّرا" هنر ؿموـمر قمغم "اإلهلقي اًمذات معرض" سموؾمؿ

 اهلـديي، أشمراسمراديش سمقاليي "ومقر ؿمفجفون" مديريي ذم "شمشوكداومقر"

 "كقًمس" اًمؼس وجيوًمس اعمًقحقي إمم يؿقؾ "الل سمقوري" اعمـٌم ويمون

 وقمؾامء اًمؼًووؾمي إًمقف ودقمو ومًوقمدشمف، سمؿشقرشمف اضمتامقموً  ومعؼدوا

 مديـي مًؾؿق وملسمؾغ اًمديوكوت، عمـوىمشي اعمًؾؿلم وقمؾامء اهلـدوس

 االضمتامع، ذم ًمؾحضقر ودقمقه اًمشقخ، هلو اعمتجوورة واًمؼرى "سمريكم"

ٌّك  طمًـ حمؿقد اًمشقخ "شمالمقذه ؾمػره ذم راومؼف وىمد دقمقهتؿ ومؾ

 اهلل رطمقؿ واًمشقخ اًمؽـؽقهل، احلًـ ومخر واًمشقخ اًمديقسمـدي،

 قمكم أمحد اًمًقد يموًمشقخ دهكم، قمؾامء مـ وهمػمهؿ اًمٌجـقري،

 ذم وؿمورك االضمتامع وطمي اًمدهؾقي، اعمـصقر أسمق واًمشقخ اًمدهؾقي،
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 سموهلل واإلذاك اًمتثؾقٌ قمؼقدة قمغم اًمردّ  ذم سمؾقغي ظمطٌي وأًمؼك اعمـوىمشي،

 ومعوروقف، أكصوره مـ اًمًومعلم أدهش ممو اًمتقطمقد، وإصمٌوت

 ن8اًمؼمهو وكصوقمي اًمٌقون وىمقة اًمعؾؿ وهمزارة سموًمػضؾ ًمف واقمؽمومقا

 ورضمع واًمـقادي، اعمجوًمس طمديٌ وصور ذيمره، وارشمػع يمؾؿتف، ومعؾً

 االضمتامع. مـ مميداً  مـصقراً 

 م،8655اعمقاومؼ هـ8472 اًمؼودمي اًمًـي ذم االضمتامع أىمقؿ صمؿ

 هذه االضمتامع طمي ىمد اعمًؾؿلم، قمؾامء مـ كخٌي ذم اًمشقخ ومحيه

 ديوكـد ٌوكدتاًم" وصـديدهؿ اهلـدوس طمؼمُ  األؾموىمػي إمم سموإلووومي اعمرة

 اهلـدوؾمقي، اًمديوكي مـ مًتؿداً  ضمديداً  ديـوً  اظمؽمع يمون اًمذي "هؾمقيت

 ويرى "اهلـدوس ًمدى اعمؼدؾمي اًمؽتى" سموًمػقدات يممـ ويمون

 اهلـدوؾمقي سموًمؾغي معتؼداشمف االضمتامع ذم اًمٌوكدت ذح اًمتـوؾمخ،

 حمؿد اًمشقخ قمؾقف ًمؾرد ومتصدى اًمًـًؽريتقي، اًمؾغي سمؽؾامت اعمؿزوضمي

 اًمتقطمقد، وإصمٌوت اًمقضمقد مًلًمي ذم ممصمرة ظمطٌي اًمشقخ أًمؼك صمؿ قمكم،

 وقمققكوً  واقمقي وىمؾقسموً  مصغقي آذاكوً  ظمطٌتف أصمـوء اًمًومعقن ويمون

 الذ طمتك قمؾقف ودًّمؾ اإلكجقؾ ذم اًمتحريػ كوىمش صمؿ ؿموظمصي،

 يمتٌفؿ. سمعض شموريملم االضمتامع قمـ سموًمػرار اًمؼًووؾمي

 اًمتل اخلطٌي هبذه آلمـو سمخطٌي آمـو ًمق" يؼقًمقن: اًمؼًووؾمي ويمون

 ."اًمؼؾقب سمؿجومع شملظمذ يموكً

 ديوكـد" اًمٌوكدت سملن اًمـٌل أشموه هـ8473 قموم ؿمعٌون وذم
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 يقضمف وأظمذ (ROORKEE) "روريمل" سمٌؾدة ورد "هؾمقيت

 قمغم ًمؾرد اعمًؾؿلم قمؾامء مـ قمومل شمصّدى ومنذا اإلؾمالم، إمم اقمؽماووت

 أكوفمر ًمـ إكك" يؼقل: وإكام ،رأؾموً  سمف يرومع وال سموالً  ًمف يؾؼل ال اقمؽماووشمف

 عمحوورشمف اًمشقخ "روريمل" سمؾدة مًؾؿق ومدقمو "ىموؾمؿ حمؿد اًمشقخ إال

 اًمشديديـ واعمرض اًمًعول أيومئذ يعوين اًمشقخ ويمون معف، واًمـؼوش

 زاًمقا مو وًمؽـفؿ إًمقفؿ، وموقمتذر احلٍ، مـ قمقدشمف ظمالل أصوسموه ىمد اًمذيـ

 واًمشقخ اًمؽـؽقهل، ومخراحلًـ اًمشقخ شمالمقذه: ومٌعٌ قمؾقف، يٍّمون

 ًمقًتعروقا اًمػؾتل، اًمعدل قمٌد واًمشقخ اًمديقسمـدي، طمًـ حمؿقد

 إمم ومذهٌقا معفؿ، سموعمـوفمرة هق ريض إن اًمٌوكدت، ويـوفمروا األوووع

 اقمؽماووشمف، قمـ إضموسموت مـفؿ هق يًؿع أن وـموًمٌقا وىموسمؾقه "روريمل"

 خاًمشق طمي إن"وىمول: معفؿ، واعمـوىمشي مـفؿ سموًمًامع يرض مل وًمؽـف

 سموخلؼم. وأظمؼمه ديقسمـد، إمم ومرضمعقا "وأكوفمره أكوىمشف ىموؾمؿ حمؿد

 واؾمتعدّ  اًمػراش، ـمريح وهق اإلؾمالم قمغم اًمغػمة ومقف صمورت

 اًمٌوكدت ودقمو "روريمل" ووصؾ اًمشديديـ، ووعػف مروف رهمؿ ًمؾًػر

 األؿمفود. رؤس قمغم اقمؽماووشمف قمغم اًمردود واؾمتامع اعمـوفمرة إمم

 اعمـوفمرة، قمـ يمشحف وـمقى اعمعوذير، مـ أكقاقموً  اًمٌوكدت اظمتؾػ

 قمنم ؾمٌعي كحق "روريمل" سمؾدة ذم اًمشقخ مؽٌ خمتػقًو، هورسموً  ومّم  طمتك

 اًمتل االقمؽماووت قمغم ومقفو ردّ  ظمطٌوً  األؿمفود رؤس قمغم وأًمؼك يقمًو،
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 أيومًو، ومقفو ومؽٌ "ديقسمـد" إمم قمود صمؿ اإلؾمالم، ود اًمٌوكدت أصمورهو

 اكتصور"و اًمؽعٌي( )اؾمتؼٌول"كام ىمٌؾف" وأًمػ "كوكقشمف" إمم ذهى صمؿ

 قمغم اًمردّ  ذم م(اإلؾمال إمم مقضمفي اقمؽماووت قمغم د)ردو "اإلؾمالم

 اًمٌوكدت. اقمؽماووت

 ومقفو وأًمؼك م،8657 /مويق1 ذم"مػموت" إمم اًمٌوكدت شمقضمف صمؿ

 "مػموت"مًؾؿق أظمؼم كػًفو، االقمؽماووت ومقفو وأقمود دمقاًمف، قمصو

 ودقموه /مويق81ذم "مػموت" خاًمشق  ومقصؾ أيوم، سمعد سمؿؼدمي اًمشقخ

 مـ وظمرج اعمـوىمشي قمـ سمجوكٌف اًمٌوكدت ومـلى واحلقار، اًمـؼوش إمم

 يمذًمؽ. خمتػقوً  "مػموت"

 اقمؽماووت قمغم اًمردّ  ذم "مػموت" ذم ظمطٌوً  اًمشقخ أًمؼك

  رؾموًمي. ذم اعمػمهتل اًمعكم قمٌد اًمشقخ شمؾؿقذه مجعفو وىمد اًمٌوكدت،

 :اهلل رحمو النانوتوي اإلمام مصنفات (5)
 اًمثوين(. اًمػصؾ ذم ذيمره ؾمٌؼ وىمد)

 وفاته

 /أسمريؾ83 هـ/8475األومم /مجودي2اًمظفر صالة سمعد شمقذم

 وىمػفو أرض سمؼطعي وُدومـ اًمـوس، مـ همػػم مجع قمؾقف وصغّم  م،8661

 وهل اًمؼوؾمؿقي، سموعمؼؼمة وقُمِرومً آكذاك، أمحد مشتوق اًمطٌقى صوطمٌفو

 ًمؾجومعي. اًمغريب اًمشامل ذم شمؼع
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 املدازس
ظوم اًمتعؾـقؿ مــ اعمًـوضمد، صمـؿ كشـلت مـدارس ضمومعـي سمدأ ك

مـػصؾي، ذم شموريخ اإلؾمالم ، واؾمـتؿر هـذا اًمـظـوم إمم اًمؼـرن اًمراسمـع 

ًمؾفجرة، سمدأ مـ اعمًجد اًمـٌقي اًمنميػ ذم قمفـد اًمرؾمـقل صـغم اهلل 

قمؾقف وؾمؾؿ إمم األزهر ذم اًمؼرن اًمراسمع، صمؿ أكشئً مـدارس مًـتؼؾي، 

ل ـيـؼطع، يمـام سمؼـل اًمـظـوم اًمشخصـ ًمؽـ ارشمٌوط اًمتعؾقؿ سموعمًوضمد مل

ًمؾتعؾقؿ ذم اًمعٍم احلديٌ، ومـفؿ أظمذ األورسمققن هذا اًمـظوم، يمذًمؽ 

يمون كظوم اًمتعؾقؿ ذم اهلـد، ومؼد اطمتػظ اعمًؾؿقن مدة ـمقيؾـي سموًمطٌقعـي 

اًمشخصقي ًمؾتعؾقؿ ورسمط اًمـظوم سمـظوم اعمًوضمد، وىمـد شمطـقرت ومؽـرة 

ر األمـقي ـذم أواظمـر اًمعصـ اًمتعؾقؿ واعمـفٍ اًمدراد ذم اًمعومل اًمعريب

سمصػي قمومي، واقمتـك اخلؾػوء واألمراء سمنكشوء مدارس مًتؼؾي، ومؽوكً 

اعمًوضمد مؽوكًو ًمؾعٌودة ومريمزًا ًمؾتعؾقؿ ذم اًمٌدايـي، يمـام يمـون احلـول ذم 

 (8).اًمؼرون األومم مـ شموريخ اإلؾمالم ذم احلجوز واًمشوم ومٍم

اهلــد ذم " ويؼقل اًمعالمي اًمنميػ قمٌد احلل احلًــل ذم يمتوسمـف

 ."اًمعفد اإلؾمالمل

هـ( أؾمس مدرؾمي قمظقؿي سمؿديـي 415إن ىمطى اًمديـ أيٌؽ)م 

اًمـديـ  دهكم اًمؼديؿي قمـد اجلومع اًمؽٌػم، وقمزاهو إمم اًمًؾطون ؿمـفوب
                                                           

 ًمؾديمتقر طمًـ إسمراهقؿ طمًـ.تاريخ اإلسالم السقاد والديـي والثؼايف،   (1)
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، ويمـون سمـوؤهـو ذم همويـي مــ احلصـوكي (8)اًمغقري اعمؾؼى سمؿعز اًمـديـ

قي سمــً واالرشمػوع طمتك أن اًمؼرامطي عمو أهموروا قمغم دهكم ذم أيـوم روـ

هـ( دظمؾقهو فمـًو مـفؿ أكف ضمومع يمٌػم، وسمـك اًمًؾطون 413ايؾتؿِش )م 

ؿمؿس اًمديـ ايؾتؿش مدرؾمي ؾمامهو سموعمدرؾمي اًمـوسيي سمؿديــي دهـكم 

هــ(، ودرس هبـو 444اًمؼديؿي سموؾمؿ وًمـده كـوس اًمـديـ حمؿـقد )م 

هــ، وىمـد 413اًمؼويض مـفوج اًمديـ قمثامن سمـ حمؿد اجلقزضموين ؾمــي 

ًمعفـد مـدارس ذم خمتؾـػ أكحـوء اًمـٌالد، وذيمـر اسمــ أكشئً ذم هذا ا

سمطقـمي اًمرطموًمي اعمغريب أكف ؿمفد إطمدى مدارس يمـؼمى ظمـالل زيورشمـف 

هــ 412هـ، ويموكً شمقضمد ذم اًمًـد مدرؾمـي ؾمــي 512ًمؾفـد ذم قموم 

وهل اعمدرؾمي اًمػػموزيي اًمتل سمـقً ذم قمفد كوس اًمديـ ىمٌوضمف، وسمدأت 

وؾمع، ومؿـ اعمدارس اًمتل أكشـئً اعمدارس شمـتنم ذم اًمؼركلم اًمثومـ واًمت

هـ 533ذم اًمؼرن اًمثومـ سمدهكم اعمدرؾمي اًمػػموزيي سمـوهو ومػموز ؿموه ؾمـي 

قمغم احلقض اخلوص سمدهلل، ويموكً ضمومعـي سمـلم احلًــ واحلصـوكي، 

ومقفـو مــ "جيري ومقفو اعموء، ىمول اًمؼويض وقوء اًمديـ اًمـؼمين ذم شمورخيـف

قل، أيمـؼمهؿ اعمدرؾملم مجوقموت يدرؾمقن ذم يمـؾ قمؾـؿ معؼـقل ومـؼـ

 ."اًمشقخ ضمالل اًمديـ اًمرومل، وصوطمٌف يقؾمػ سمـ مجول احلًقـل

هـ ضموء ذم صـٌح 554ومدرؾمي أظمرى سمـوهو ومػموز ؿموه ذم قموم 

                                                           
 هـ414اعمتقرم ؾمـي    (1)
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 "شمغؾـؼ"هـ( اًمذي أًمـػ ذم قمفـد 648 -534األقمشك ًمؾؼؾشؼـدي )

 أكف يمون يقضمد ذم قمفده أًمػ مدرؾمي ذم دهكم كػًفو.

قؿـي اًمتـل أكشـلهو ومـ اعمدارس اعمشفقرة سمدهلل اعمدرؾمـي اًمعظ

اًمعالمــي قمٌــد اهلل اًمتؾـٌــل ذم قمفــد إؾمــؽـدر سمـــ هبؾــقل اًمؾــقدهل)م 

هـ( ومتخرج قمؾقف مجوقموت مـ اًمػضالء، وهق اًمذي وؾمـع كظـوم 741

اًمدرس وأدظمؾ ومقـف اًمؽتـى اًمدىمقؼـي مــ اعمعؼـقل صمـؿ شمتـوسمع اًمعؾـامء 

 (8).واألمراء ذم ومتح اعمدارس

ػ أكحـوء اًمـٌالد وقمالوة قمغم اعمدارس اًمتل يموكً شمػتح ذم خمتؾ

يموكً مجوقموت مـ اًمطوًمٌلم شمتقضمف إمم اًمعؾامء وحتي دروؾمـفؿ ؾمـقاء 

ــول  ــقع اظمتصوصــفؿ، وشمـ ــي اعمشــؽميمي أو ذم مقاو ــقم اعمتداوًم ذم اًمعؾ

 اإلضموزة مـفؿ.

 يؼول الشقخ طبد احلي احلسـي: 

اقمؾؿ أن اعمدارس ممو طمدث ذم اإلؾمالم، ومل شمؽـ شمعرف زمــ "

ام طمدث قمؿؾفو سمعد األرسمعؿئي مـ اهلجرة، اًمصحوسمي، وال اًمتوسمعلم، وإك
                                                           

يمون قمفد اإلؾمؽـدر اًمؾـقدهل قمٍمـ اًمعؾـؿ، ومؼـد يمـون اعمؾـؽ حيـى اًمعؾـؿ واًمعؾـامء،  (1)

ويًوقمدهؿ قمغم كنم اًمعؾقم، وأؾمس اعمدارس واعمًوضمد واًمرسموـموت، وهق أول مـ أمر 

ن يتعؾؿقا اًمؾغي اًمػورؾمقي واًمؽتوسمي هبو، وأمر اًمعؾامء أن يـؼؾقا اًمعؾقم اهلـديـي إمم اهلـودك أ

، ـمٌع:جمؿـع اإلمـوم أمحـد سمــ قمرومـون 862ص "اهلـد يف العفد اإلساالمي"اًمػورؾمقي،

 م 4118اًمشفقد، دار قمروموت رائل سمريكم اهلـد 
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، وأؿمفر مـو سمــل ذم "كقًوسمقر"وأول مـ سمـك مدرؾمي ذم اإلؾمالم أهؾ 

اًمؼديؿ اعمدرؾمي اًمـظومقي سمٌغداد، واعمًتـٍميي هبو، وأمو اهلـد ومؾؿ يؽــ 

قمـدهؿ معرومي إلكشوء اعمدارس قمغم اًمطريؼي اعمعروومي اآلن، ومنن مؾـقك 

صـوقمي، ومذهى مـ مـذاهى اًمعؾـقم  اهلـد يموكقا يقفمػقن رؤؾموء يمؾ

اًمـظريي واًمعؿؾقي، وجيرون قمؾـقفؿ األرزاق اًمًــقي ًمقؼصـد يمـؾ مــ 

اظمتور قمؾاًم أو صـوقمي رئقس مو خيتوره ومقلظمذ قمــف، وأوًمئـؽ اًمرؤؾمـوء 

واًمعؾامء يموكقا يدرؾمـقن ذم اعمًـوضمد واًمزوايـو، وذم سمقـقهتؿ يمـؾ يـقم 

ون قمـغم اعمؾـقك وًمقؾي، وسمعضفؿ يموكقا يدرؾمـقن طمًـٌي هلل، ال يـؽمدد

واًمًالـملم، وال يؼٌؾقن كذورهؿ وضمريوهتؿ، ومع ذًمؽ سمعض اعمؾـقك 

واألمــراء أؾمًــقا ىمصــقرًا ًمؾؿــدارس، وسمـــقا ومقفــو دورًا، ومًــويمـ، 

ومؼوصػم، ورشمٌقا ذم يمـؾ مقوـع أهـؾ اًمعؾـؿ ًمإلومـودة، واًمتـدريس، 

 (8)."ورشمٌقا اًمرواشمى ًمؾطؾٌي

 
 

                                                           
احلـل احلًــل ص:  اًمنميػ قمٌد  ًمؾعالمي"اهلـد يف العفد اإلسالمي"يراضمع ًمؾتػصقؾ  (1)

134 – 152 . 
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 اهليد يف اإلجنلٔز دخْل
 بصدٍه اجملاٍدًٓ ّمآثس ساتَهّمؤام ّىفْذٍه

 اعمًقحل قمنم اًمًودس اًمؼرن ذم اهلـد دظمؾقا ىمد اإلكجؾقز إن

 ويموكً اًمنمىمقي، اهلـديي اًمنميمي ؾمّؿقهو دموريي ذيمي وأؾمًقا دموراً 

  وسمؼقً فمـفؿ، وطمًـ سمًوـمتفؿ ذم اعمًؾؿقن اعمؾقك أهمػؾفو ومًود سمزرة

 ومطؿع عمغقًمقيا اًمدوًمي طمٌؾ اوطرب طمتك سموًمتجورة شمشتغؾ اًمنميمي هذه

 سملم وحيرؿمقن األمقر، ذم يتدظمؾقن وصوروا واًمًقوؾمي اعمؾؽ إمم رضموهلو

 طمتك ومرصي، سمعد ومرصي ويـتفزون سمٌعض سمعضفؿ وييسمقن األمراء،

 اهلـد. ذم ىمقة أصٌحقا

 ذم أظمذوا طمتك يضعػ اهلـديلم وأمر يؼقي، اإلكجؾقز أمر يزل ملو

 ورضموهلو. اهلـد سمحول يمؾف ويمذًمؽ "يمؾؽتف" اًمنمق وذم "يمركوشمؽ" اجلـقب

 واعمًؾؿلم قمومي اهلـديلم قموىمٌقا اإلكجؾقز ىمدم رؾمخً وعمو

 أًمقاًم، قمذاسموً  وقمذسمقهؿ ؿمديدًا، قمؼوسموً  األظمص، وضمف قمغم وقمؾامئفؿ

 وكػقه هبودرؿموه، وأهوا ؿمديدًا، ومتؽوً  اعمؾؽل سموًمٌقً وومتؽقا

 اًمديور هذه ذم اعمًؾؿلم كجؿ أىمؾ اًمققم ذًمؽ ومـ ."ركؽقن"إمم

 وومًدت واًمعٌقديي، سموًمذل وروقا واًمديـ، اًمدكقو ذم طقاوأكح

 وقمؿً األؾمعور وهمؾً األرزاق، وووىمً اهلؿؿ وؾمؼطً األظمالق،

 اعمًوضمد. وأوطمشً اًمزوايو، وأىمػرت اعمدارس، وقمطؾً اعمجوقموت،
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 اًمعؾامء مـ سمعض ومؽر اًمضقؼي احلرضمي األوووع هذه مثؾ ومػل

 هداهؿ طمتك وومؽروا ؽرواومػ وسمؼوئفام، واعمًؾؿلم اإلؾمالم قمـ اًمغقورى

 اًمتل اإلؾمالمقي اعمدارس إكشوء ـمريؼي وهل إؾمالمقي ـمريؼي إمم اهلل

 سملم اًمٍماع إن اًمـدوي، اًمعالمي اًمشقخ يؽتى يمام ىمٌؾ مـ أىمػرت

 اًمطريؼتلم أطمد سموظمتقور مؽؾػوً  ويمون ىمقيًو، واوحوً  واًمغرب اًمنمق

 قمغم اًمغرسمقي واحلقوة واإليامن، اًمعؼقدة أؾموس قمغم اإلؾمالمقي :احلقوة

 اًمؼميطوكقي احلؽقمي ومقفو وـمدت اًمتل اهلـد هق واًمتؼدم اًمؼقة أؾموس

 احلديثي اًمعؾقم إًمقفو وزطمػً اًمنمق، ذم اًمغرسمقي ًمؾحضورة اًمزقمقؿي

 وآراء ومصـققموت آالت مـ شمًتتٌعفو ومو اجلديدة، واًمتـظقامت

 مثخـوً  اًمؼقى، مـفقك اهلـدي اإلؾمالمل اًمشعى ويمون وومؾًػوت،

 مـ وضمقشوً  اهلزيؿي، وقمور اًمػتح دهشي يعوين اًمؽرامي جمروج سموجلراح،

 وطمضورة واًمثؼي، واًمشٌوب سموًمؼقة ممتؾئوً  وموحتوً  ويقاضمف واًمظـقن، اًمتفؿ

 شمتطؾى ومشؽالت يمثػمة وىمضويو واإلكتوج، واًمـشوط سموجلدة زاظمرة

  احلوؾمؿ. اًمقاوح واعمقاىمػ احلوزم، اًمنيع احلؾ

 ذم سمرز اعمحرضمي احلوًمي هذه وذم اًمدىمقؼي اًمعصٌقي اًمًوقمي هذه ومػل

 قمؾامء يتزقمؿفو اًمتل اًمديـقي، اًمؼقودة أوهلام اًمؼقودة، مـ كققمون اعمقدان

 مـ وأكصوره وشمالمقذه ظمون أمحد ؾمقد يتزقمؿفو اًمثوكقي، واًمؼقودة اًمديـ،

  اجلديدة. اعمدرؾمي أهؾ
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 الكٔادٗ مً ىْعاٌ
 الفكرية: ومدرستو خان أحمد سيد قيادة

 شمؼؾقد أؾموس قمغم ظمون أمحد ؾمقد شمزقمؿفو اًمتل اًمؼقودة أمو

 سمحذاومػمهو اًمعٍميي اًمعؾقم واىمتٌوس اعموديي وأؾمًفو اًمغرسمقي احلضورة

 وصؾً مو سمف يطوسمؼون شمػًػماً  واًمؼرآن اإلؾمالم وشمػًػم قمالهتو، وقمغم

 اعمًقحل، قمنم اًمًوسمع اًمؼرن آظمر ذم احلديثي واعمعؾقموت اعمدكقي إًمقف

 يثٌتف ال سمام واالؾمتفوكي وأذواىمفؿ، ؿوآرائف اًمغرسمقلم هقى ويطوسمؼون

 احلؼوئؼ مـ اًمـظر، سموديء ذم اًمطٌقعي قمؾقم شمؼرره وال واًمتجرسمي، احلس

 اًمطٌقعي. سمعد مو وأمقر اًمغقٌقي،

 اعمغقًمقي اإلؾمالمقي احلؽقمي اهنقور (8)ظمون أمحد ؾمقد ه ؿموهد

                                                           

م وىمرأ 8685هـ/8414هق ؾمقد أمحد سمـ اعمتؼل سمـ اهلودي احلًقـل اًمدهؾقي وًمد ؾمـي    (8)

اعمتقؾمطوت ذم اًمعؾقم اًمعرسمقي، وقمـل سموهلقئي واهلـدؾمي واألىمؾقدس قمـويي ظموصي، وشمـقمم 

تـوريخ، اًمقفموئػ واًمؼضوء ذم احلؽقمي اإلكجؾقزيي، وأًمػ يمتٌـًو ذات ىمقؿـي قمؾؿقـي ذم اًم

وشمقمم شمصحقح سمعض اآلصمور اًمعؾؿقي واعممًمػوت اًمؼديؿي، وأذف قمغم وٌطفو وكنمهو، 

م، وشمقـمقـد 8635ويمون مـ أكصور احلؽقمي اإلكجؾقزيي، وممــ ؾمـعك ذم إمخـود صمـقرة 

احلؽؿ اإلكجؾقزي وإزاًمي ؾمقء اًمتػـوهؿ واًمقطمشـي سمـلم اًمشـعى واحلؽقمـي، ويمووملشمـف 

جمؿعًو قمؾؿقًو ًمؾؽممجي واًمتلًمقػ واًمـنم، وأصدر احلؽقمي قمغم ذًمؽ سمراشمى ؿمفري وأكشل 

م وأًمـػ هــوك يمتوسمـف 8647مــ 8461وؾموومر إمم أورسمو ؾمــي  "هتذيى األظمالق"جمؾي

ذم اًمـرد قمـغم اًمًـػم وًمـقؿ  "يف العرب والسرية ادحؿدياة "اخلطبات األ دية"اعمشفقر

ؾقـي م يم8653مققر، واًمدوموع قمـ صوطمى اًمرؾموًمي صغم اهلل قمؾقـف وؾمـؾؿ وأكشـل ؾمــي 

إؾمالمقي إكجؾقزيي، وهل اًمتل شمًؿك اآلن ضمومعي قمـكم ضمـراه اإلؾمـالمقي، وشمـقرم ؾمــي 

م، ودومـ ذم قمغم ضمراه ، اىمـرأ شمرمجتـف اًمضـوومقي وخمتورشمـف ذم اعمـذهى 8676هـ/8183

 "كزهة اخلواصر وهبجة ادسامع والـواضر"واًمعؼقدة ذم اجلزء اًمثومـ ًمؽتوب
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 ورأى اإلؾمالمقي، ًمإلمؼماـمقريي ؿموطمٌي مصغرة صقرة يموكً اًمتل

 هذا أؾمٌوب قمغم واـمؾع م8635 ؾمـي ذم اًمؽؼمى رةاًمثق إظمػوق

 أموم اًمٌالد أهؾ مـ وخؿي يمٌػمة جمؿققمي واهنزام اًمذريع اإلظمػوق

 هذه ىمقؿي مـ اعمًؾؿقن دومع مو ورأى اًمغرسموء، األضموكى مـ طمػـي

 اًمؽٌػم اًمشعى هقان ورأى يمؼمهو، وشمقًمقا ظمطتفو رؾمؿقا اًمتل اًمثقرة

 واًمٌققشموت األه وؿمؼوء د،اًمٌال ذم واًمـفل األمر صوطمى يمون اًمذي

 مؾؽفؿ، وأهبي األكؼوض، هذه قمغم شمقىمؿ اإلكجؾقز ؾمطقة ورأى اًمؽٌػمة،

 اشمصوالً  سموإلكجؾقز واشمصؾ اًمٌوهرة، وآيوهتو اخلالسمي، مدكقتفؿ وـمالئع

 واًمتعورف، اًمصداىمي ـمريؼ وقمـ واًمزموًمي اًمقفمقػي ـمريؼ قمـ وصمقؼوً 

 احلس، مرهػ رضمالً  ويمون ومدكقتفؿ، ويمػوئتفؿ سمذيموئفؿ وملقمجى

 ومشوريموً  واًمؼٌقل، االكػعول هيع قمصٌقو، اًمعوـمػي ىمقى اًمذهـ،  طمود

 اًمرأى، إسمداء ذم ضمريئوً  هلو، متؼـ وال ومقفو راؾمخ همػم اًمديـقي اًمثؼوومي ذم

 وىمؾد سموًمؼقى، واًمضعقػ سموًمغوًمى، اعمغؾقب شملصمر سموإلكجؾقز ومتلصمر

 ذم ؼؾقداًمت هذا إمم يدقمق وصور ؿمخصقًو، طمقوهتؿ وأؾموًمقى طمضورهتؿ

 اًمٌالد ؾمقد مظفر ذم واًمظفقر اًمتؼؾقد هذا أن ويرى وىمقة، محوؾمي

 اعمًؾؿلم، ىمؾقب مـ اهلقٌي شمزيؾ واًمعودات احلقوة ذم وجموراشمف

 اًمقالة قمققن ذم مؽوكتفؿ وشمرومع ومقفؿ، "اًمـؼص مريمى"وشمعوًمٍ

 احلقوة ذم اًمنميموء اًمزمالء، مؽون ذم وشمضعفؿ احلؽقمي، ورضمول

 ذم ضموء مو واوحي دالًمي اًمػؽرة هذه قمغم يدل االضمتامع، ذم األىمران

 يؼقل: مؼوالشمف سمعض
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 )اًمغرسمقي( احلضورة هذه ىمٌقل ذم اعمًؾؿقن يرهمى أن سمد ال"

 مـ ويعتؼموا أقمقـفو، شمزدرهيؿ اعمتحية األمؿ شمعقد ال طمتك سمؽامهلو،

 (8).اعمثؼػي اعمتحية اًمشعقب

 شمفممًمػو مـ وهق "اًمؽتوب أهؾ ـمعوم أطمؽوم"يمتوسمف ذم ويؼقل

 قموداهتؿ ذم سمإلكجؾقز اًمتشٌف قمغم طموصموً  م8646 ؾمـي ذم ـمٌع اًمؼديؿي،

 سموًمعرسمقي: ىمول معقشتفؿ، وأؾموًمقى

 قمغم سمؾ واًمتؽؼم، اًمعجى كقي قمغم ال هبو شمعؾؿقا اعمًؾؿقن وملهيو"

 سمـظر )األورسمققن( اًمؼقم إًمقفؿ يـظر ًمئال اعمًؾؿلم طمول شمرومع كقي

 صدوركو ذم مو يعؾؿ اهلل إن ،واعمًؽـي اًمذًمي مـ اقمتودوا ممو احلؼورة،

 ."همػمه أو اًمـقي طمًـ مـ ىمؾقسمـو ذم سمام قمؾقـو وحيؽؿ

 م8647 أسمريؾ أول ذم إكجؾؽما إمم سمرطمؾي ظمون أمحد ؾمقد وىموم

 اعمٌؽر، اًمعفد هذا ذم اًمؼميطوكقي اجلزار إمم ؾموومر هـدي مًؾؿ أول ومؽون

 هتوومؽر صوضمى ىموسمؾ وىمد (4اإلكشوء،) دور ذم اًمًقيس ىمـوة يموكً وىمد

 دي ومرديـون اعمقؾمقق اًمشفػم اًمػركز اعمفـدس قمؾقفو واإلذاف

 كػس ذم مًوومراً  يمون اًمذي (FERDINAND DE LESSEPS) ًمقًٌس

 مؽٌ وىمد ًمـدن، ذم كودرة طمػووة مقوع ظمون أمحد اًمًقد ويمون اًمًػقـي

                                                           
 .8، ص 4د ظمون جمؼوالت ؾمقد أطم "هتذي  األخالقجمؾي :   (8)

م ومتحً اًمؽمقمي عمرور اعمرايمى، وضمرى ذًمؽ سموطمتػـول قمظـقؿ مل 8647كقومؿؼم  85وذم    (4)

 يؽـ يًؿع سمؿثؾف وذًمؽ ذم أصمـوء وضمقد اًمًقد أمحد ظمون ذم إكجؾؽما.
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 قمزيزاً  وصديؼوً  يمرياًم، وزائراً   مٌجالً  وقػوً  يمون ؿمفرًا، قمنم ؾمٌعي ومقفو

 اًمػخؿي اعمؾؽقي اعمآدب وطميت اعمحؽممي، اإلكجؾقزيي األوؾموط ذم

 أروع ذم األورسمقي احلضورة متثؾ اًمتل "االؾمتؼراـمقي" واًمقالئؿ

 اًمقؾموم وكول األذاف، وـمٌؼي احلويمؿي، اًمطٌؼي وأظمالق مظوهرهو،

 اًمؽٌور، واًمقزراء اًمعفد وومم اعمؾؽي، وىموسمؾ اًمنمف، وًمؼى اعمؾؽل

 اًمؽٌػم، اًمنمف ذات اًمعؾؿقي قوتاجلؿع ذم ومخريوً  قمضقاً  واظمتػم

 واخلطط اعمشوريع قمغم واـمؾع اًمؽٌور، اعمفـدؾملم كودى طمػؾي وطمي

 صمقرة أطمدصمً واًمتل اًمؼريى، اًمزمـ ذم اًمٌالد هبو مرت اًمتل اًمتؼدمقي

 كػقذهو سمًط مـ ومؽـتفو اًمٌالد، مًتقى وذم األوووع، ذم واكؼالسموً 

 واًمًقوؾمقي. اًمػؽريي وؾمقطرهتو

 وذم مدكقتفام أوج ذم ومهو وإكجؾؽما ومركًو ونظم أمحد ؾمقد زار

 ذم اإلكجؾقزي اعمجتؿع ورأى اجلديد، واًمعؾؿ احلديثي اًمصـوقمي ريعون

 سمعد سمف أصقى اًمذي اًمضعػ يعؽمه ومل اًمقهـ، إًمقف يتنب مل قمٍم

 اًمعومل همزو إمم واًمطؿقح مـف، شمتدومؼ احلققيي ورأى األومم، احلرب

 اًمقووء اعمنمق ضموكٌف وهدةسمؿش ؿمغؾ وىمد زمومف، يؿؾؽ وإظمضوقمف

 واًمروطمل، اخلؾؼل اجلوكى وهق األؾمقد، اًمضعقػ ضموكٌف مشوهدة قمـ

 اًمؼقمقي، واألصمرة اًمعوعمل واإلضمرام اًمغوؿمؿ، االؾمتعامر وضموكى

 وملقمجى ـ اهلـد ذم مظوهرهو  رأى اًمتل ـ اإلكجؾقز همػم قمغم واًمؼًقة

 واًمػؽر، ـػساًم قمؾقف مؾؽ إقمجوسموً  يؿثؾفو اًمذي واعمجتؿع احلضورة هبذه
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 ؾمـي أيمتقسمر 4 ذم اًمٌالد إمم ورضمع شمػؽػمه، وضمقاكى ضمقاكحف مجقع ومأل

 اعمجتؿع وإصالح اًمغرسمقي، احلضورة شمؼؾقد إمم متحؿًوً  داقمقي م8651

 هذه وشمٌـك وىمقؿف، ومٌودئف األوريب شمؼؾقد أؾموس قمغم اهلـدي اإلؾمالمل

 يمؾفو، مقاهٌف هلو ووهى محوؾمي، وسمؽؾ إظمالص سمؽؾ اًمدقمقة

 اًمؽقكقي، واًمًــ اًمطٌقعقي، ًمؾؼقى ختضع سمحتي، موديي كظرشمف ٌحًوأص

 أؾموؾمفو قمغم ويمول قمؼقدشمف هلو وخيضع زائدًا، ظمضققموً  -يػفؿفو يمام-

 واًمؾغي اًمعرسمقي سملصقل واًمعٌٌ اًمتحريػ طمد سمف يٌؾع شملويالً  اًمؼرآن

 خيرق (8)شمػًػماً  اًمؽريؿ اًمؼرآن يػن ومصور اإلمجوع، واًمتقاشمر واًمـحق،

 األوؾموط ذم واإلكؽور اًمعجى ويثػم اًمؾغي سمف ويـؼض مجوع،اإل ومقف

 إذ االدموه هذا كؼد ذم إهلل حمؿد اًمديمتقر أصوب وىمد واًمعؾؿقي، اًمديـقي

 : "احلديٌ اإلؾمالمل اًمػؽر" يمتوسمف ذم يؼقل

 اًمطٌقعل سموًمعؾؿ االومتتون قمغم شمؼقم يموكً ظمون أمحد ؾمقد ومحريمي"

 اعمػؽريـ سمعض احلورض قمٍمكو ذم يػتــ يمام اعموديي، اًمغرسمقي واحلضورة

 ىمومً اًمتل احلضوريي وسموعمريمٌوت (SCIENCE) "اًمعؾؿ"يًؿل سمام

 ظمػي إمم يمدي يؼول، يمام سموًمطٌقعقي أو اًمطٌقعل سموًمعؾؿ واالومتتون قمؾقف،

 األديون رؾموًمي قمؾقفو شمؼقم اًمتل اًمؼقؿ وهل واعمثوًمقي، اًمروطمقي اًمؼقؿ وزن

 هبذا االومتتون يصػم وىمد ثقؾ،مت أووح اإلؾمالم يؿثؾفو اًمتل ًمًاموييا

                                                           
ذم ؾمتي جمؾدات وىمـد  "أردو"يمتٌف ذم  "تػسري الؼرآن الؽريم وهو اهلدي والػرقان"ؾمامه    (8)

 ؾمقرة اًمـحؾوصؾ ومقف إمم شمػًػمه 
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 ويدرك اًمطٌقعي، ذم اليشوهد ممو أظمرى ىمقؿي يمؾ إكؽور إمم اًمطٌقعل اًمعؾؿ

 ؾمقد إحلود سملم األومغوين اًمديـ مجول اًمًقد رسمط هـو ومـ اإلكًوين، سموحلس

 اإلؾمالم إمم اكتًوسمف سمؼوء مع اًمطٌقعل، أو اًمدهري ومذهٌف ظمون أمحد

 اإلؾمالم، قمـ يداومع سملكف اًمؼقل مـ ررهيؽ يمون مو رهمؿ سموإلحلود، وًمغتف

 وشمؼٌؾف إؾمالمف سملم ومقف يقومؼ اعمعوس ًمؾؿًؾؿ ـمريؼوً  يقضمد أن يٌؼك وأكف

 (8) .اًمطٌقعل اًمعؾؿ هنضي إصمر قمغم ىمومً اًمتل اًمعٍميي احلقوة

 متجقد ذم واإلهاف اعمتطرف اعمودي االدموه هذا يموكً وىمد

 ويمتوسمف وىمدرشمف اهلل رادةإ وإظمضوع وطمدوده، ؾمؾطوكف ذم واعمٌوًمغي اًمعؼؾ

 معوين وشملويؾ اًمتػًػم قمغم واجلراءة اًمعومل، هذا وىمقاكلم اًمطٌقعي ًمؼقاكلم

 اهلل آيوت ذم واإلحلود واًمتحريػ ًمؾػتـي سموسموً  ومتح ىمد ضمرئقًو، شملويالً  اًمؼرآن

 (4).األظمػم اًمعٍم ذم اكتنمت اًمتل واًمعؼقدة اًمديـ ذم واًمػقى

 ان:خ أحمد سيد فكرة في الضعف جوانب
 شمؼوست سمًؿتلم اًمتعؾقؿقي ظمون أمحد ؾمقد ظمطي اشمًؿً

 اًمعومل طموضمي إًمقفو شمشتد اًمتل اعمـشقدة اًمثقرة شمؽقن أن قمـ سمًٌٌفام

 قمغم اًمؼوئؿ اعمجتؿع هذا ووع يالئؿ سمـوء إجيوسمقوً  وقمؿالً  اإلؾمالمل،

                                                           
 .84ـ83اعمرضمع اًمًوسمؼ، ص    (8)

اًمٍماع سملم اًمػؽرة اإلؾمالمقي واًمػؽرة اًمغرسمقي ًمؾشقخ اًمًـقد أيب احلًــ قمـكم احلًــل    (4)

 ) مو ـمٌع ومقف شموريخ اًمـنم(. ادجؿع اإلسالمي العؾؿي،، 51ـ47اًمـدوي رمحف اهلل، ص
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 اًمقاىمع اهلوئؾ اًمػراغ ويؿأل اعمحؿديي، واًمرؾموًمي واإليامن اًمعؼقدة أؾموس

 يمؾف. اإلؾمالمل اًمعومل ذم

 أظمذ اًمذي اًمتعؾقؿل اًمـظوم هذا إظمضوع ذم يػؽر مل إكف أوالً 

 اهلـدي اإلؾمالمل اعمجتؿع هذا ًمطٌقعي اًمغرسمقي، اًمٌقئي ذم اًمـفوئل ؿمؽؾف

 ؾمٌؽوً  ؾمٌؽف ذم يػؽر ومل وأوووقمف، وطموضموشمف ومقف شمطٌقؼف يريد يمون اًمذي

 اعموديي روطمفوو اًمغرسمقي احلضورة قمـ يػصؾف ومل هـديًو، إؾمالمقوً  ضمديداً 

 مـ اًمـظوم هذا اؾمتقرد إكف سمؾ ذىمل، إؾمالمل سمؾد ذم هلو ًمزوم ال اًمتل

 اًمتل احلضورة ومع وـمٌقعتف، وروطمف وظمصوئصف سمتػوصقؾف اًمغرب

 -اًمغرسمقي واحلضورة ، اًمتعؾقؿل اعمـفوج- اجلزأيـ يمال قمغم وأًمح شمؽتـػف،

 دائامً  اًمعؿقد يؽقن أن -اًمؽؾقي ىموكقن ذم- ذط سمؾ ؿمديدًا، إحلوطموً 

 مـ اًمثوكقيي ومدير اإلكجؾقز، مـ -األىمؾ قمغم- وأؾمتوذان اكجؾقزيًو،

 (8).اًمؽؾقي مقزاكقي ًمف اشمًعً يمؾام اًمعدد هذا ذم ويزاد اإلكجؾقز،

 مـ اًمؽٌور األؾموشمذة مـ أومخًي أرسمعي يزل ومؾؿ يمون، وهؽذا

 هلؿ ويمون قمؾقفو، وينمومقن خمتؾػي أىمًوم ذم اًمتدريس يتقًمقن اإلكجؾقز

         اؾمتطوقمقا طمتك اًمطؾٌي، وأظمالق اًمؽؾقي كظوم ذم قمؿقؼ ؿمديد شملصمػم

 قمؿقد يمون وىمد اًمٌالد، ؾمقوؾمي ذم مفامً  دوراً  يؾعٌقا أن -سمـػقذهؿ-

 األول اًمتقضمقف صوطمى -اإلكجؾقزيي اًمداهقي- صمققدريؽ اعمًؽم اًمؽؾقي

                                                           
 .464طمًلم حموزم، صًمصديؼف األؾمتوذ أًمطوف  "سرية سقد أ د خان"طمقوة ضموويد    (8)
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 اًمتقضمقف هلذا يمون وىمد اًمرأى، وىمقودة اهلـديي اإلؾمالمقي اًمًقوؾمي ذم

 اًمًقود. اعمًؾؿلم وادموه اًمًقوؾمي، ذم وظمقؿي قمقاىمى

 إمم سموًمدقمقة اًمتعؾقؿقي ظمون أمحد ؾمقد دقمقة اىمؽمكً وهؽذا

 طمقهلو ومحومً ذًمؽ، إمم وطموضمي ًمزوم همػم مـ اًمغرسمقي احلضورة

 إكؽوراً  وأصمورت واالؾمتقوء، اًمًخط مـ أضمقاء وايمتـػفو اًمشٌفوت،

 مؼوـمعي إمم دقمقة ـ وكشقئف مـذ ـ وراومؼفو اًمديـقي، األوؾموط ذم ؿمديداً 

 ؾمٌقؾفو، ذم يمثػمة مشؽالت ظمؾؼً قمـفو، واالسمتعود احلريمي هذه

 اًمؾغي شمدريس يعوروقن يؽقكقا مل اًمذيـ اًمديـ، قمؾامء وقموروفو

 مـ يقمفو، أول مـ وراومؼفو هبو اىمؽمن عمو ـ اعمػقدة واًمعؾقم اإلكجؾقزيي

 ؼوئد،واًمع األظمالق ذم واًمتلصمػم وىمقؿفو، اًمغرسمقي ًمؾحضورة اخلضقع

 هذه ذم وكػقذهؿ اإلكجؾقز اإلدراة ورضمول األؾموشمذة ؾمقطرة وسمًى

 أيمرم إمم يـتؿقن اًمذيـ ـ اعمًؾؿلم اًمشٌوب قمؼقل وذم اًمقًمقدة اعممؾمًي

 وسمتلصمػم اعممصمرات هذه سمػعؾ ـ كشل وىمد أظمالىمفؿ، وذم وأذيموهو األه

 ، االؾمؿ إؾمالمل مثؼػ ضمقؾ ـ اعمعفد هذا ذم يًقد اًمذي اًمغريب اجلق

 األطمقون، سمعض ذم اًمعؼقدة مضطرب اًمطراز، إكجؾقزي اًمتػؽػم، يبهمر

 يـًجؿ وال اإلؾمالمل اعمجتؿع وذم اًمٌققشموت ذم ضمديي مشؽؾي وخيؾؼ

 يمؾقًو. اكًجوموً  معف

 اًمؾغي سمتعؾقؿ اًمتعؾقؿل اًمـظوم هذا ذم متًؽ أكف اًمثوكقي واًمًؿي
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 اًمعـويي ياًمعؿؾق اًمتطٌقؼقي واًمعؾقم اًمػـقن سمتعؾقؿ يعـ ومل ومؼط واألداب

 األمؿ ىمقة وه اًمقوكعي، اجلديد اًمعؾؿ صمؿرة هل أهنو مع شمًتحؼفو، اًمتل

 قمغم وحيرص اًمغرب مـ شمًتػود أن جيى اًمتل وهل وؾمقودهتو، اًمغرسمقي

 األطمقون سمعض ذم قمورض ـ هلل ؾموحمف ، إكف سمؾ ومقفو، واًمؼماقمي دراؾمتفو

 اعمقوقع هذا ذم ويمتى ؿمديدة، معوروي واًمعؾقم اًمصـوئع شمعؾقؿ

 كنمشمف اًمذي اعمؼول آظمرهو اًمـؼد مريرة اًمؾفجي، ؿمديدة مؼوالت

 اًمصودر قمددهو ذم (ALIGARH GAZETTE)"يمزت قمؾقؽره"جمؾي

 اًمراهـف طموًمتفو إمم كظراً  اهلـد إن": ومقف يؼقل م8676 ؾمـي ومؼماير 87 يقم

 اًمػؽريي اًمثؼوومي هق اعمؼدم األهؿ إن اًمصـوئع، شمعؾقؿ إمم طموضمي ذم ًمقًً

 ؾمقد ختقف وىمد"سمعد شمؽتؿؾ مل أو شمتحؼ مل اًمتل  قمغماأل اعمًتقى مـ

 اًمعؾقم دراؾمي قمغم احلٌ مـ اإلكجؾقز ًمؽٌور يؼرؤه يمون سمام ظمون أمحد

 اآلداب شمعؾقؿ أو اًمعوزم اًمتعؾقؿ وىمػ يريدون اإلكجؾقز أن اًمصـوقمقي

 أًمؼك وىمد وسمالهمتف، ىمقشمف سمؽؾ اًمػؽرة هذه حيورب ومؽون اًمغرسمقي،

 هذا ذم اخلومًي اإلؾمالمل اًمتعؾقؿ رمممت طمػؾي ذم ـمقيؾي حمورضة

 قمغم اًمصـوقمقي اًمعؾقم شمعؾقؿ منموع يؽقن أن وقمورض اعمقوقع،

 هذا قمرص وىمد األدسمقي، واًمدراؾموت اإلكجؾقزيي اآلداب شمعؾقؿ طمًوب

 أمحد ؾمقد ويمون "آسمود إًمف"ضمومعي جلون ذم ومقف وسمحٌ مراراً  اعمنموع

 (8).ومعوروقف ظمصقمف يمٌور مـ ظمون
                                                           

 .111ـ 114طمقوة ضموويد ص:    (8)
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 قمؾؿقوً  ادموهوً   ادمفً اإلؾمالمقي اجلومعي أن ؽذًم كتقجي يموكً

 ذم اًمتقؾمع وكزقمي واًمتطقر، اًمتؼؾقد كزقمي قمؾقفو وؾمقطرت  حمضًو، أدسمقوً 

 واإلداريلم واألدسموء اخلطٌوء مـ سمف يًتفون ال قمدداً  وظمرضمً اآلداب،

 مؼمزيـ رضموالً  ـ احلول سمطٌقعي ـ خترج ومل اًمؽٌور، واعممفمػلم واًمؼضوة

 واًمؽقؿقوء واًمطٌقعي واعمقؽوكقؽو، اهلـدؾمي مقمؾق ذم ومٌتؽريـ

 ذم اهلـدي اإلؾمالمل اًمشعى يمون اًمتل واًمعؾقم اعمػقدة، واًمصـوقموت

 اًمقفموئػ قمغم واىمتصوره ختؾػف أؾمٌوب مـ ذًمؽ ويمون إًمقفو، ؿمديد ومؼر

 دائاًم. اعمحقدة اإلداريي واعمرايمز احلؽقمقي

 الدين: لعلماء الدينية القيادة
 ؿمخصقي اإلؾمالمل اًمعومل قمؾامء أىمقى يموكقا ومؼد اًمديـ قمؾامء أمو

 ًممظمرة، وإيثوراً  اًمدكقو، ذم وزهداً  اًمديـ، ذم رؾمقظموً  أيمثرهؿ ومـ ديـقي،

 ضمقهؿ وًمؽـ  واًمـػقس، سموًمـػس ؾمٌقؾف ذم وضمفوداً  اإلؾمالم، قمغم وهمػمة

 اًمًقطرة مـ متؽـفؿ مل اًمؼديؿي، وصمؼوومتفؿ ومقف، قموؿمقا اًمذي اخلوًمص

 ضمديي كوطمقي إمم وىمقودهتو اجلديدة واًمثؼوومي قياًمغرسم احلضورة هذه قمغم

 واًمؼقة. سموًمـػع واعمًؾؿلم اإلؾمالم قمغم شمعقد جمديي

 واًمؼًقة اإلكجؾقزيي احلؽقمي مـ فمفرت اًمتل اهلؿجقي إن صمؿ

 ذم اًمػؽرة أصحوب اقمتؼمهتؿ اًمذيـ اعمًؾؿلم هبو قمومؾً اًمتل اًمـودرة

 واًمقالة احلؽوم وحتؿس وىمودهتو، م8635 ؾمـي اعمخػؼي اًمثقرة

 اًمزائدة واًمنقمي اهلـدي، اًمشعى ـمٌؼوت ذم اعمًقحقي ًمـنم اإلكجؾقز
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 قمؼقدة ذم وشملصمػمهو اجلؿفقر ذم هبو شمـتنم اًمغرسمقي احلضورة يموكً اًمتل

 قمـ قمقووً  اًمدوموع مريمز ذم ووعفؿ ذًمؽ يمؾ وأظمالىمفؿ، اعمًؾؿلم

 اًمعوـمػي مـ اًمٌوىمقي سموًمٌؼقي االطمتػوظ ذم يػؽرون وضمعؾفؿ اهلجقم،

 إمم واًمدقمقة اإلؾمالمقي، احلقوة ومظوهر اإلؾمالمقي واًمروح ـقي،اًمدي

 سمػؽرون وضمعؾفؿ أمؽـ، مو قمـفو واالسمتعود احلضورة هذه قمـ اًمتجـى

 واًمعؾقم اإلؾمالمقي واًمثؼوومي اإلؾمالمقي احلضورة معوىمؾ سمـوء ذم

 اًمتل اعمعوىمؾ هذه مـ واعمرؿمديـ واًمدقموة اًمعؾامء وختريٍ اًمنمقمقي،

 اًمعرسمقي. سسموعمدار سمعد ؾمؿقً

 اعمـتجي واًمتعؾقؿقي اإلصالطمقي احلريمي هذه رأس قمغم ويمون

 ال ويمون اًمؽٌػم، ديقسمـد معفد ممؾمس اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد اإلموم

 يؼقم يمؿعفد طمقوشمف، ذم وىمودهو شملؾمقًفو ذم ؾموهؿ اًمتل اعممؾمًي إمم يـظر

 سمؾ ومحًى، واعمعؾؿلم اًمػؼفوء وخيرج اًمدراؾمقي واعمقاد اًمعؾقم سمتدريس

 يػتحقن اًمذيـ واًمدقموة اعمؽوومحلم خترج "وصمؽـي" يمؿريمز إًمقف ظريـ

 اإلكجؾقز مـ اعمـؽرة اهلزيؿي اعمًؾؿقن ًمؼل مو سمعد ًمؾؽػوح ضمديدة ضمٌفي

 (8).اهلـد مـ اإلؾمالمقي اًمدوًمي واكؼروً اعمحتؾلم،

 ىموؾمؿ حمؿد مقالكو ؾمػمة" ذم اًمؽالين أطمًـ مـوفمر اًمشقخ يؼقل

 يقسمـد:د اًمعؾقم دار ممؾمس "اًمـوكقشمقي

 جموالت وهتقئي اجلديدة اجلٌفوت ومتح ذم اًمؽٌػم قمؼؾف اؿمتغؾ ىمد"
                                                           

 .42ـ41،  ص الرصاعاًمًقد أسمق احلًـ قمكم احلًـل  اًمـدوي،    (8)
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 واًمؽمسمقي اًمتعؾقؿ كظوم  ويمون م،8635 قموم يقرة أظمػؼً مو سمعد اًمؽػوح

 آصمره اًمذي اعمـفٍ هذا ًمتحؼقؼ أؾموؾمقوً  قمومالً  ديقسمـد اًمعؾق دار ذم اًمًوئد

 ."اًمشقخ

 ومل اًمتػؽػم، قمـ يـؼطعقا مل (8)ؿمومكم ؾموطمي مـ شمراضمعقا اًمذيـ إن

أوزارهؿ، سمؾ سمؼل همالء يؽوومحقن ًمٌؼوء اًمديـ واًمعؾؿ اًمديـل،  يضعقا

 وؿـ ويمون اًمـٍم، اهلل مـ ونواؿمتعؾً سمف قمؼقهلؿ وىمؾقهبؿ، يـتظر

 واًمتعؾقؿ اًمتدريس همويتفو شمؽـ مل اًمتل اعمدرؾمي هذه اجلفقد هذه

 اهلزيؿي يتداريمقن رضمول شمرسمقي األؾموؾمقي همويتفو مـ يمون وإكام ومحًى،

 (4).م8635 قموم ذم اعمًؾؿلم حلؼً اًمتل

 ؿمؽ ال ممو وًمؽـ يتحؼؼ، مل أم اًمـٌقؾ اًمغرض هذا حتؼؼ وؾمقاء

 اإلؾمالمل اهلـدي اًمشعى متًؽ ذم يمٌػماً  ومضالً  وىمودهتو احلريمي هلذه أن ومقف

 احلضورة أموم واًمتامؾمؽ ؾمٌقؾف، ذم وشمػوكقف اإلؾمالم، وذيعي سموًمديـ

 هبذه شمعّرف آظمر إؾمالمل سمؾد ذم يشوهد مل ؽوً متوؾم اإلحلوديي اعموديي اًمغرسمقي

 االدموه، هذا زقمقؿي ديقسمـد ويموكً أضمـٌل، طمؽؿ حتً ووىمع احلضورة

 اهلـد. ذم األيمؼم  اإلؾمالمل واًمتقضمقفل اًمديـل  اًمثؼوذم واعمريمز
                                                           

م معريمي طمرسمقي وـد اإلكجؾقـز 8635ىمريي سملم دهكم وؾمفوركٌقر وىمد يموكً ومقفو ذم قموم    (8)

اؾمتشـفد ذم ىموشمؾ ومقفو احلوج إمداد اهلل اعمفوضمر اعمؽل، واًمشقخ حمؿد ىموؾمؿ وزمالؤمهو و

 اًمشقخ حمؿد وومـ.

 .444ـ441،  ص 4ج  سواكح قاسؿي،اًمؽقالين،    (4)
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 !/دْٓبيدالعلْو داز اإلسالمٔ٘ اجلامع٘ افتتاح
 ًمـًٌيسمو وؾمعقداً  مٌوريموً   قموموً  م 8644هـ/8461 قموم يعتؼم

 حلقوهتؿ اجلديدة اًمـشلة ؿمفد اًمذي اهلـديي، اًمؼورة ؿمٌف ذم ًمؾؿًؾؿلم

 اهلـد، ؿمامل مـ اًمعريؼي األصمريي اًمؼريي هذه ذم واًمثؼوومي واًمعؾؿقي اًمديـقي

 اخلؿقس يقم /ديقسمـد داراًمعؾقم اإلؾمالمقي اجلومعي شمدؿملم شمؿ ومؼد

 ذم م8644 قموم /مويق11اعمقاومؼ هـ8461 قموم احلرام حمرم /ؿمفر83

 سمؽؾ رمون ؿمجػمة فمؾ ذم اًمًامء أديؿ حتً اًمؼديؿ "شمشتف"مًجد ومـوء

 أو ريوء همػم ومـ اعمعتودة، واًمطؼقس اعمراؾمقؿ اختوذ ودون سمًوـمي،

 اًمعؾؿ أؾموـملم مـ يمون اًمذي اًمديقسمـدي  حمؿقد اعمال شمعقلم وشمؿ ؾمؿعي،

  هبو. مدرؾموً  واًمػضؾ

 هـ8117 -8446) اًمديقسمـدي طمًـ حمؿقد اهلـد ؿمقخ ويمون

 هذه ذم ويؼرأ اًمؽتوب يػتح ـموًمى أول -اهلل رمحف- م(8741ـ8638/

 يمون مـفام واطمد يمؾ اؾمؿ واًمطوًمى اعمدرس أن اًمغريى ومـ اجلومعي.

 ؾمقى وىمتئذ اعمدرؾمي شمعتؿدهو فموهرة أؾمٌوب صمؿي يؽـ ومل حمؿقدًا.

 اعممؾمًقن همالء يمون ومؼد اإلهلقي. واًمرمحي اًمؽريؿي احلوكقي اًمؾػتي

 اًمديـ ظمدمي ذم واًمرهمٌي واالطمتًوب اإلظمالص مـ الإ األيدي أصػور

 يعقزه ووع ذم اجلومعي هذه شمدؿملم وشمؿّ  شمعومم، اهلل قمغم واًمتقيمؾ

 يموكً مو وهمويي قمؾؿ، ـمؾٌي وال اجلومعي، هلذه مٌـك ومال اعموديي، األؾمٌوب
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 اجلومعي سمدايي هل وهذه واطمٌد. ومدرٌس  واطمدٌ  ـموًمٌى  قمؾقف: شمشتؿؾ

 يمؾف. اًمعومل ذم "داراًمعؾقم/ديقسمـد" اهلـد رأزه سمـ اًمققم شمعرف اًمتل

 مدرؾمي اومتتوح جمرد يٌدو يمون وإن اعمدرؾمي هلذه االومتتوح وهذا

 قمفد سمزروع يؿثؾ -اًمقاىمع ذم- يمون أكف إال ضمداً  وقؼ كطوق قمغم قموديي

 اًمنموع شمؿّ  اهلـد، ذم اًمديـل اًمتعؾقؿ كنم إمم هتدف مقؾمعي حلريمي ضمديد

 أطمرزشمف اًمذي اًمؽٌػم سموًمتؼدم ذًمؽ يتضح يمام ورويي، ومؽر قمـ ومقفو

  قمؿرهو. مـ اًمتوًمقي اعمرطمؾي ذم داراًمعؾقم/ديقسمـد

 مشوقمؾ سمنكورة اًمعؾقم/ديقسمـد دار اجلومعي: زقمامء ىموم وًمؼد

 ذم قمؾقفو واإلسمؼوء واالضمتامقمقي اًمديـقي احلقوة قمغم طمػوفموً  واًمًـي اًمؽتوب

 اعمحدىمي ألظمطورا قمـفو يدومع مـقعوً  طمصوراً  وقمؿؾقا اهلـديي. اًمؼورة ؿمٌف

 اًمؽريؿ اًمؼرآن شمػًػم ـمريؼ قمـ اًمظالم احلوًمؽي األيوم شمؾؽ ذم هبو

 هلذا ويمون وقمؼوئده، وأدسمف اإلؾمالم وقمؾؿ واًمػؼف اًمنميػ واحلديٌ

 واًمعؾؿقي. اًمروطموكقي اهلزيؿي مـ اعمًؾؿلم صقوكي ذم سمورزٌ  دور احلصور

 اًمالطمؼي. اًمصػحوت ذم ذًمؽ شمػوصقؾ ؾمؽمد يمام

 :رالعلومدا تأسيس إعالن
 داراًمعؾقم/ديقسمـد اجلومعي: زقمامء كنمه اًمذي واإلقمالن

 يكم: سمام يػقد شملؾمقًفو سمؿـوؾمٌي

 مـ اًمعوًمقي واهلؿي اًمعزم أوًمق اشمػؼ أن قمغم شمعومم اهلل كحؿد"
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 ذم قمرسمقي مدرؾمي وأكشئً اًمتؼمقموت، سمعض مجع قمغم"ديقسمـد"ؾمؽون

 حمؿقد ؿدحم اعمقًمقي شمعقلم شمؿ وومعالً  هـ،8461 قموم احلرام /حمرم83

 وسمام قموًمقي، يمػوءة ذو وهق روسمقي قمنم مخش ىمدره ؿمفري يراشمى هبو مدرؾموً 

 اًمتل اًمؼؾقؾي اًمتؼمقموت سمًٌى ضمداً  وئقؾ يتؼوووه اًمذي اًمراشمى هذا أن

 قمغم اعمدرؾمي قمغم اًمؼوئؿقن قمزم ومؼد مقاردهو، ذم واًمشح اعمدرؾمي شمتؾؼوهو

 يمام اعملمقل، وهق مو، دطم إمم اًمتؼمقموت  طمصقؾي ارشمػعً إذا ومقام راشمٌف زيودة

 واًمريويض.  اًمػورؾمقي اًمؾغي سمتدريس يؼقم مـ شمعقلم شمذوي

 قمومي، اهلـد ألهؾ واًمـصح اًمعوًمقي اهلؿي أصحوب مجقع ومؾقؽـ

 شمؼديؿ سميورة قمؾؿ قمغم ظموصي، ضموورهو ومو "ديقسمـد" وؾمؽون

 شمؼديؿ ذم اعمشوريمي هلؿ يًٌؼ إذامل وـمقاقمقي، رى قمـ يموومقي مًوقمدات

 مو قمدا- ًمإلكػوق آظمر وضمفوً  هـوك سملن قمؾامً  اعمدرؾمي. صوًمحًم اًمتؼمقموت

 وهق -روسمقي 218 إمجوًمقفو يٌؾغ واًمتل هذا، اًمتؼمقموت ومفرس يضؿف

 مجع شمؿّ  وىمد ومًوقمداهتؿ، اًمقاومديـ اًمطالب أهمذيي ًمصوًمح اًمتؼمع

 اهلل سمنذن متقاصؾ ارشمػوع ذم وهق ـموًمًٌو، قمنم ؾمتي طموضمي شمغطل شمؼمقموت

 ًمؾطالب اجلوهزة اًمغذائقي اًمقضمٌوت قمغم تؼمقموتاًم هذه وشمـػؼ شمعومم.

 متعوىمٌي. مراطمؾ ذم اًمدراؾمقي اًمؽتى شمقومػم وؾمقتؿ وإؾمؽوهنؿ، اًمقاومديـ

 ًمصوحلفو، اًمتؼمع ذم رهمى ومؿـ اعمدرؾمي. قمغم اًمؼوئؿلم أؾمامء يكم وومقام

 اعمعدة اًمؼٌض ؾمـدات مقاوموشمف وؾمقتؿ اًمؼميد، ـمريؼ قمـ سموؾمؿف ومؾػمؾمؾف

 ومؼط. اًمتغرض، هلذا
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 اهلل. طمػظف ىموؾمؿ حمؿد قًمقياعم

 اهلل. طمػظف طمًلم قموسمد احلوج

 اهلل. طمػظف قمكم مفتوب اعمقًمقي

 .اهلل رمحف قمغم اًمػؼور ذو اعمقًمقي

 .اهلل طمػظف اًمرمحـ ومضؾ اعمقًمقي

 اهلل. طمػظف طمؼ ومضؾ اعمـٌم

 اهلل. طمػظف أمحد هنول ؿمقخ

 واًمريووقي واًمػورؾمقي اعمدرؾمياًمعرسمقي قمغم اعمنمف 

    "ديقسمـد" ىمصي

 م8644هـ/8461 احلرام /حمرم87 ذم حتريراً 

 

 ايموكق وإكام ومحًى، االؾمتشوري اعمجؾس أقمضوء همالء يؽـ ومل

 أول -اهلل رمحف- اًمـوكقشمقي اًمشقخ ويمون اجلومعي، سمـوة اجلومعي ذم أهؿ

 هلو. مدير أول -اهلل رمحف- طمًلم قموسمد واحلوج ،اجلومعي هذه قمغم منمف

 

 



 توًًماالاًمتالاًم
 823 وتأسيسه جلاهعح دارالعلىم/ ديىتند حمود قاسن النانىتىياألكرب اإلهام 

 

 

 العلْو دازل الثناىٔ٘ األساسٔ٘ األصْل
  ّقسزٍا هلا ّضعَا اليت

 النانوتوي: اإلمام مؤسسها
 شملؾمقس ومضؾ إًمقف يرضمع اًمذي اًمـوكقشمقي ىموؾمؿ حمؿد اًمشقخ إن

 ذم أقمؿؾفو صمامكقي، أؾموؾمقي أصقالً  اًمعؾقم ًمدار ووع ىمد اًمعؾقم دار

 ضمرى صمؿ األول، يقمفو قمؾقفومـذ اًمعؾقم دار أمقر وأضمرى ؿمموهنو

 هبو شمومي معرومي ًمف مـ ويرى قمؾقفو، عمنموملما مـ سمعدهو ضموء مـ قمؾقفو

 وشمعومم ؾمٌحوكف اهلل ومضؾ سمعد- كجوطمفو، ّه  أن وأطمقاهلو، اًمعؾقم وسمدار

 يكم: يمام وهل األصقل، هبذه اًمعؿؾ اًمتزام ذم هق -وشمقومقؼف

ًمققاصؾ اًمًعل رضمول اًمعؿؾ واإلدارة ىمدر اعمًتطوع  -8

عؿؾ ًمتقومػم اًمعطويو واًمتؼمقموت وًمقًتخدمقا همػمهؿ هلذا اًم

 اعمثؿر.

ًمقٌذل اًمـوصحقن ًمؾؿدرؾمي اعمًوقمل احلثقثي إلسمؼوء ـمعوم  -4

 اًمطالب وشمؽثػم قمددهؿ.

قمغم أقمضوء اعمجؾس االؾمتشوري أن يراقمقا دائاًم األمقر  -1

اًمصوحلي ًمؾؿدرؾمي وال يصقر قمغم آرائفؿ اخلوصي، وًمق 

طمون اًمقىمً ـ  وال ؾمؿح اهلل ـ ألن يؽرهقا خموًمػي آرائفؿ، 
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زل يمقون اعمدرؾمي وشمزقمزع أؾموؾمفو، ويًتوؤوا مـفو، ًمتزًم

ومعؾقفؿ أن يشػموا ذم ؿمموهنو قمغم مٌوذة األمقر سمؽامل 

اخلؾقص واًمـصقح هلو، مراقمقًو ًمصالطمقفو ذم ؾمقوق إفمفور 

آرائفؿ وؾمٌوىمفو، ويؼٌؾقا سمًعي اًمصدر رأي همػمهؿ مـ 

 اعمًتشوريـ وًمق يمون رأهيؿ ظمالف مو يرون.

 األمقر ذم اًمـظر وزموأ اًمرأي أصحوب يًتشػم أن اعمدير وقمغم

 مـ همػمهؿ أو االؾمتشوري اعمجؾس أقمضوء مـ يموكقا ؾمقاء اهلومي،

 واًمرأي اًمٌصػمة ذوي اإلؾمالمقي ًمؾؿدارس اًمـوصحلم اًمؽرام اًمزوار

  أقمضوء يًتشػم أن يؼدر ومل أمؽـف مو إذا ومنكف هذا يؾزم وىمد األمقر، ذم

 اًمٌصػمة أصحوب مـ سمف معتداً  قمدداً  اؾمتشور وىمد مو، ًمًٌى اعمجؾس

 ُيًتنم، مل أكف قمغم ويغضى قمؾقف يًخط أن ألطمد يـٌغل ومال واًمرأي،

 طمؼ اًمشقرى ومألهؾ ومؼط( سمرأيف )وقمؿؾ أطمداً  -اعمدير– يًتنم مل وإن

 واالقمؽماض. االكتؼود

قمغم األؾموشمذة أن يعتصؿقا سمحٌؾ االشمػوق واًمقئوم وال  -2

يتػرىمقا ومقام سمقـفؿ منمسمًو ومًؾؽًو وال هيتؽقا طمرمي 

ـ، ومؾقمل يعؿؾقا سمف ًمتقىمػً كشوـموت اعمدرؾمي اآلظمري

 وهمرسمً ؿمؿس رىمقفو.

ال سمد ًمألؾموشمذة مـ إمتوم اعمؼررات اًمدراؾمقي، طمًى اًمـظوم  -3



 توًًماالاًمتالاًم
 825 وتأسيسه جلاهعح دارالعلىم/ ديىتند حمود قاسن النانىتىياألكرب اإلهام 

 

 

مل  وإال -أو طمًٌام يٌدو هلؿ ومقام سمعد-اًمذي ىمرروه ؾموسمؼًو 

شمعؿر هذه اًمدرؾمي سموًمطالب، وًمق قمّؿرت ًمؽوكً همػم 

 كوومعي هلؿ.

وديي صموسمتي ىموئؿي، مو دامً اعمدرؾمي ال حتػظك سمقؾمقؾي م -4

دمري كشوـموهتو إن ؿموء اهلل يموعمعتود سمنمط اًمتقضمف إمم اهلل 

شمعومم. وًمق طمصؾً هلو أيي وؾمقؾي مميمدة مثؾ اًمعؼور أو 

اعمصـع أو وقمد وقمفد مـ مؾؽ  صودق اًمققمد حمؽؿ 

اًمؼقل، ًمذهًٌ كعؿي اًمرضمقع إمم اهلل شمعومم واًمتقضمف إًمقف، 

واجلدال سملم وًمتقىمػ كزول قمقكف، وطمدث وكشل اًمـزاع 

رضمول اًمعؿؾ واإلدارة، ومعؾقفؿ أن يراقمقا وهيتؿقا ذم 

دظمؾ اعمدرؾمي واعمقزاكقي أن شمؽقن احلول ذم كقع مـ ومؼدان 

 قمدة وقمتود.

إن مًومهي احلؽقمي أو األمراء ذم أمقر اعمدرؾمياإلداريي  -5

 شمؾحؼ أؿمد اًمير هبو.

إن إقموكوت ومًوقمدات مـ الجيري وراء اًمًؿعي اًمزائػي  -6

ـفو عقد سموًمؼميمي ومنن إظمالص كقي اعمًوقمديـ وطمًاًمؽوذسمي شم

 (8)كف.يمصمر ذم شمرىمقتفو وشمدقمقؿ يمقو
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  العلْو داز أٍداف
 شمشتؿؾ "ًمعؾقم دارا"ضمومعي ومقفو شملؾمًً اًمتل اًمظروف إمم كظراً 

 ـمريؼ قمـ اًمديور هذه ذم واعمًؾؿلم اإلؾمالم إلسمؼوء اعمحووًمي ذم أهداومفو

تققمقي اًمديـقي، وًمذًمؽ يمون اًمتعؾقؿ واًمؽمسمقي واًمتقضمقف اإلؾمالمل واًم

 هدومفو مـذ اًمققم األول:

شمعؾقؿ اًمؽتوب واًمًـي قمغم اعمًتقى اًمعوزم سمجؿقع مو يتعؾؼ  -8

 هبام ويـٌثؼ مـفام مـ اًمعؾقم واًمػـقن.

ختريٍ قمؾامء متضؾعلم ذم اًمعؾقم، طمريصلم قمغم ظمدمي  -4

اإلؾمالم، شمعؾاًم وشمعؾقاًم، وقمؿاًل سمف ودقمقة إًمقف، وشمٌقؼًو ًمف ذم 

أيمػقوءخلدمي اًمدقمقة اإلؾمالمقي واًمرؾموًمي  اعمجتؿع،

 اعمحؿديي قمغم هنٍ يتطؾٌف اًمعٍم.

مؽوومحي اًمٌدع واخلراوموت، واًمعؼالكقي اجلوحمي، واحلداصمقي  -1

اعمتحررة مـ يمؾ ىمقد مـ اًمديـ واًمعؼقدة، ومؼوومي مجقع اًمؼقى 

 اعمعوديي ًمإلؾمالم، ومالطمؼي احلريموت واًمدقمقات اهلدامي.

، يًقغف اًمعقام واخلقاص، قمرض اإلؾمالم قمروًو قمٍميوً  -2

وحُيٌٌف إمم يمؾ ىمطوقموت مـ اجلـس اًمٌنمي، وجيعؾف يتليمد 

مـ أكف رؾموًمي اهلل اخلوًمدة اًمٌوىمقي سمؼوء اًمًاموات واألرض، 

اًمصوحلي ًمؽؾ زمون ومؽون،وأن اًمٌنميي حتتوج إًمقفو 

 اطمتقوضمفو إمم اعموء واهلقاء، واًمغذاء واًمدواء.



 توًًماالاًمتالاًم
 827 وتأسيسه جلاهعح دارالعلىم/ ديىتند حمود قاسن النانىتىياألكرب اإلهام 

 

 

ي اًمعرسمقي، ًمؽقهنو ًمغي مجقع اًمعؾقم واًمػـقن سموًمؾغشمدريس  -5

رؾمؿقي ًمإلؾمالم، وًمؽقهنو وقموء قمؾقم اًمؽتوب واًمًـي، 

وًمؽقن اًمنميعي ىمد كزًمً هبو،وًمؽقهنو ًمغي يمتوب اهلل األظمػم، 

اعمفقؿـ  قمغم يمتٌف وصحوئػف يمؾفو، وسموًمتوزم ًمؽقهنو مػتوطمًو، 

ًمؾعؾقم اإلؾمالمقي يمؾفو، ال يؿؽـ ومفؿفو، وإدراك أهمقارهو، 

 (8).قض ذم أقمامىمفو إال سمعد اًمعؾؿواًمنمب ًمروطمفو، واخل

 العلوم: دار خصائص
أمهفو أهنو أول مدرؾمي إؾمالمقي أهؾقي ذم شموريخ اعمًؾؿلم ذم  -8

وؾمتظؾ -اهلـد، ىمومً سمتؼمقموت ؿمعٌقي وؾمورت وال شمزال 

 سمتؼمقموت اًمشعى اعمًؾؿ وطمده. -شمًػم سمنذن اهلل

 شمدريس احلديٌ اًمنميػ قمغم اعمًتقى اًمشومؾ روايي ودرايي. -4

 مجقع ـموىموهتو ًمؾعؿؾ قمغم احلػوظ قمغم اًمديـ.دمـقد  -1

االقمتدال واًمتقازن ذم اشمٌوع اعمذهى، واطمؽمام مجقع  -2

اعمذاهى اًمػؼفقي اعمعروومي ًمدى أهؾ اًمًـي واجلامقمي 

ومدارس اًمػؽر اإلؾمالمقي اعمختؾػي، وقمدم إصمورة 

ً احلوضمي إمم ذًمؽ سمشؽؾ  ًّ اخلالوموت اًمػرقمقي، إال إذا م

 ؼوئؼ.مؾِح إليضوح طمؼقؼي مـ احل
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مؽوومحي اًمٌدع واخلراوموت، طمتك ؾُمؿل قمؾامء ديقسمـد  -3

مـ ىمٌؾ أوزم األهقار، وقًمٌود األرضطمي  "اًمقهوسمقلم"سمـ

واعمعتؼديـ ذم األوًمقوء واًمصؾحوء واألكٌقوء حمرمًو ذم 

 اًمنمع اإلؾمالمل اعمطفر.

كنم اًمعؼقدة اًمصحقحي اعمتقارصمي قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف  -4

مل األول مـ اًمصحوسمي وؾمؾؿ قمـ ـمريؼ اًمرقمقؾ اإلؾمال

 واًمتوسمعلم، ومـ شمٌعفؿ  سمنطمًون مـ سمعد .

اًمتقيمؾ قمغم اهلل، واًمًٌوـمي ذم اًمعقش، واجلفود ًمؾحؼ،  -5

واًمتؼقد سمآداب اًمنمع اإلؾمالمل، واًمتؼوًمقد اإلؾمالمقي 

 احلؼي، واًمتزي سمزي اًمعؾامء، واالشمًوم سمًؿي اًمصؾحوء.

وال اعمحوومظي اًمؽومؾي اًمدىمقؼي قمغم اًمنمائع اإلؾمالمقي،  -6

ؾمقام اًمصالة مع اجلامقمي ذم مقاىمقتفو، وموحلوضمي شُمؼقد ـمالهبو 

 واًمعومؾلم ومقفو سمذًمؽ أوالً وىمٌؾ يمؾ رء.

إهنو ال هتتؿ سموًمشؽؾ واعمظفر اهتاممفو سموحلؼقؼي واعمخؼم،  -7

وحتؽمز قمـ اًمدقمويي، وإـمالق اًمدقمووي اًمعريضي، 

 واألىموويؾ اًمػورهمي وشممصمر اًمعؿؾ ذم صؿً.

تًوب هل اًمتل شمني ذم مجقع اإلظمالص واالطمإن روح  -81

أقمامهلو، ألهنوشمعؾؿ أكف مو يمون هلل دام، واشمصؾ، ومو يمون ًمغػمه 

 (8).اكؼطع واكػصؾ  وهذا رء يؾؿًف يمؾ زائر ًمؾجومعي
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 توًًماالاًمتالاًم
 838 وتأسيسه جلاهعح دارالعلىم/ ديىتند حمود قاسن النانىتىياألكرب اإلهام 

 

 

 العصْز عرب الدزاسٕ امليَج
 أن اعمـوؾمى مـ أرى اًمعؾقم ًمدار اًمدراد اعمـفٍ كذيمر أن ىمٌؾ

 اًمعصقر. قمؼم ديؿاًمؼ اًمدراد اعمـفٍ قمغم قموسمرة كظرة كؾؼل

 سمتعديالت اًمعصقر قمؼم اًمدراد اعمـفٍ أصقى األوىل: الطثقح

 ذم شمعديؾ أضمرى يمام ىمديؿي، يمتى حمؾ ضمديدة يمتى وظمؾػ شموومفي،

 اًمظروف، شمغػم طمًى األرضمحقي شمـول اعمقاوقع ويموكً اعمقاوقع،

 واًمعؾامء، واًمًالـملم األمراء مـ اًمتشجقع شمـول مقاوقع ومؽوكً

 كوًمً اًمتل اعمقاوقع أن إال األؾموس، كػس قمغم هتؿؾ أظمرى ومقاوقع

 اًمعؾقم مـ وىمدراً  واًمػؼف اًمؾغي قمؾقم يموكً ـمقيؾي مدة اًمعؾامء اهتامم

 اًمؼرن إمم اًمًوسمع اًمؼرن مـ ًمؾعؾامء اًمشوهمؾ اًمشغؾ يموكً اًمتل اًمعؼؾقي

 طمػظف اًمـدوي احلًـل رؿمقد واوح حمؿد اًمًقد اًمشقخ ذيمر اًمتوؾمع،

 أكف احلًـل احلل قمٌد اًمشقخ اًمعالمي يمتوب قمـ كؼالً  يمتوسمف ذم شمعومم اهلل

 اًمعفد، هذا ذم مؼررة يمتٌوً  "اهلـد ذم اإلؾمالمقي اًمثؼوومي "يمتوسمف ذم ذيمر

 ذم اعمؼررة اًمؽتى ومؿـ ًمؾػضقؾي، اًمالزم اًمنمط شمعتؼم يموكً

 "اعمتػؼ""اًمػؼف وذم (8)"األًمٌوب ًمى"و "اًمؽوومقي"و (8)"اعمصٌوح"اًمـحق
                                                           

هــ، وهـذا 481سمـ قمٌد اًمًقد اعمطـرزي اعمتـقرم ؾمــي  يمتوب ذم اًمـحق أًمػف اإلموم كوس   (8)

اًمؽتوب حمتق قمغم مخًي أسمقاب، األول ذم االصطالطموت اًمـحقيي، واًمثوين: ذم اًمعقامـؾ 

اًمؾػظقي اًمؼقوؾمقي، واًمثوًمٌ: ذم اًمعقامؾ اًمؾػظقي اًمًامقمقي. واًمراسمع: ذم اًمعقامؾ اعمعـقيـي. 

 اعمدارس. واخلومس: ذم ومصقل مـ اًمعرسمقي، وهق يمتوب متداول ذم
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 اًمػؼف، أصقل ذم "اهلدايي"و "اًمؼدوري"و "اًمٌحريـ جمؿع"و

 اًمتػًػم وذم "اًمٌزدوي أصقل"و وذوطمف (1)"اعمـور"و (4)"احلًومل"

 ."اًمؽشوف"و (2)"اًمٌقضووي "و "اعمدارك"

 وذم (3)"اًمًـي مصوسمقح"و "األكقار مشورق"احلديٌ: وذم

 ذح" اعمـطؼ وذم حيػظقهنو، يموكقا اًمتل "احلريري مؼوموت"األدب

 (4)."اًمصحوئػ حذ"اًمؽالم وذم "اًمشؿًقي
                                                                                                                       

ذم قمؾؿ اإلقمراب، وهق خمتٍم اًمؽوومقي ًمؾؼويض كوس اًمديـ قمٌـد اهلل اًمٌقضـووي اعمتـقرم    (8)

هـ، وهق مـطققمغم ومقائد ضمؾقؾي، وهمرائى اًمـحق سمقضموزة أًمػوظ قمٌؼريي، وىمـد 463ؾمـي 

 ذيمر ومقف مو هق اًمقاضمى ممو شمريمف اسمـ احلوضمى.

اًمدراؾمقي ًمؾؿدارس ذطمف اًمشـقخ معـلم يمتوب ذم أصقل اًمػؼف يمون داظماًل ذم اعمؼررات    (4)

 اًمديـ اًمعؿراين اًمدهؾقي، واقمتـك سمف اًمعؾامء ذطمًو وإيضوطمًو .

يمتوب ذم أصقل اًمػؼف، أًمػف أسمق اًمؼميموت قمٌد اهلل سمـ أمحد اعمعروف سمحوومظ اًمديـ اًمـًػل    (1)

 ذيمـر ومقـف اعممًمـػ احلؼـوئؼ  كوومع،   خمتٍم   ضمومع هـ، وهق متـ متلم، 581اعمتقرم ؾمـي 

واًمدىموئؼ، وًمؽـف ال خيؾق مـ اًمتعؼقد واحلشق واًمتطقيؾ، واقمتـك سمشـلكف اًمعؾـامء ذطمـًو 

 وشمقوقحًو، ومـ أومضؾ ذوطمف كقر األكقار، عمالضمققن اهلـدي اًمذي ـمٌع ذم مٍم.

 هـ.463هق اًمشقخ اإلموم اًمؼويض كوس اًمديـ قمٌد اهلل سمـ قمؿراًمٌقضووي اعمتقرم ؾمـي    (2)

ٌ 384قد اًمػـراء اًمٌغـقي، اعمتـقرم ؾمــي ًمإلموم طمًلم سمـ مًع   (3) هــ ىمًـؿ اعممًمـػ األطموديـ

اعمذيمقرة ومقف إمم صحوح وطمًون، قمـل سموًمصحوح مو أظمرضمف اًمشقخون، وسموحلًـون مـو أورده 

أسمق داود واًمؽممذي وهمػممهو، ومو يمون ومقفام مـ وعقػ أو همريى، أؿمـور إًمقـف، ىمـول اعممًمـػ 

ـ صدر اًمـٌقة ممو أورد ه األئؿي ذم يمتـٌفؿ مجعتفـو ًمؾؿـؼطعـلم إمم كػًف: هذه أًمػوظ صدرت قم

ـ اًمًــ،  وشمرك ذيمر األؾموكقد اقمـتامداً قمـغم كؼـؾ  اًمعٌودة ًمقؽقن هلؿ سمعد يمتوب اهلل شمعومم طمظ م

 األئؿي، واقمتـك سمشلكف اًمعؾامء سموًمؼراءة واًمتعؾقؼ واًمنمح.

د ًمؾشـقخ اًمًـقد حمؿـد واوـح رؿمـق حركة التعؾقم اإلسالمي يف اهلـد وتطور اداـفج،   (4)

 م.4114هـ/8245احلًـل اًمـدوي اعمجؿع اًمعؾؿل اإلؾمالمل، ًمؽـوؤ اهلـد، 
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 مـ اًمعؾقو اًمدرضمي يـول يمون اًمػؼف أن يتضح اعمـفٍ هذا ومـ

 يمون األـمراف اعمؽمامل اًمٌؾد هذا ذم اًمنمقمل اًمؼضوء ألن وذًمؽ اًمعـويي،

 اًمػؼف إن"احلًـل: احلل قمٌد اًمًقد اًمعالمي يؼقل اًمعـويي، هذا يتطؾى

 اًمػتووى، ومقفؿ يمثرت وًمذًمؽ اًمققم، ذًمؽ سمضوقمتفؿ قمؿدة يمون

 "األكقار مشورق"احلديٌ. ذم كظرهؿ ىمصورى ويمون روايوت،واًم

 ىمد أكف فمـقا ًمؾٌغقي اًمًـي مصوسمقح إمم أطمدهؿ شمرومع ومنن ًمؾصغوين،

 (8).اعمحدصملم درضمي إمم وصؾ

 واًمؽالم اعمـطؼ ازدهر اًمتوؾمع اًمؼرن أواظمر ذم الثانيح: الطثقح

 اًمشػمازي اًمديـ وصدر اًمدواين، اعمحؼؼ ممًمػوت وشمداوًمً

 ذم وأوقػ اعمعؾؿلم سملم اًمشػمازي مـصقر اًمديـ وهمقوث ومرزاضمون،

 األجيل، اًمديـ ًمعضد (4)واعمقاىمػ اعمطوًمع مثؾ أظمرى يمتى اًمعفد هذا

 وذح اًمنميعي، ًمصدر اًمقىمويي وذح ًمؾًؽويمل، (1)اًمعؾقم ومػتوح

                                                           

 ، ـمٌع جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ.84ص الثؼافة اإلسالمقة يف اهلـد،   (8)

يمتوب ذم قمؾؿ اًمؽالم، أًمػف اًمعالمي قمضد اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أطمـد األجيـل اًمؼـويض،    (4)

قمكم  اًمنميػ  اًمًقد   ومنمطمف اًمػضالء ،  وهق يمتوب ضمؾقؾ اًمؼدر، رومقع اًمشلن اقمتـك سمف

 هـ.684سمـ حمؿد اجلرضموين، اعمحؼؼ اعمتقرم  ؾمـي 

يمتوب أًمػف اًمعالمي هاج اًمديـ أسمق يعؼقب يقؾمػ سمـ أيب سمؽـر حمؿـد قمـكم اًمًـؽويمل    (1)

هـ. يتضؿـ هـذا اًمؽتـوب مــ أكـقاع األدب مـو رآه الزمـًو مــ قمؾـؿ 444اعمتقرم ؾمـي 

ـحق، وقمؾؿ اًمٌقون واعمعوين وقمؾؿ احلدود واالؾمتدالل، يمام اًمٍمف، وقمؾؿ االؿمتؼوق واًم

 واًمٌـوطمثقن    اًمعؾـامء   سمـف   واهـتؿ    واًمؼـقاذم واًمعروض   واًمـنم  اًمـظؿ  ذيمر اعممًمػ 

 سموًمنموح واًمتؾخقص.
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 (8).ًمؾجومل اًمؽوومقي

 إمم وئقؾي يموكً اًمؼقؿي احلديٌ صمروة إن الثالثح: الطثقح

 وأدريمقا احلجوز، إمم ًمؾًػر اًمـوس سمعض ومقومؼ ؾفجرة،ًم اًمعوذ اًمؼرن

 سمعض ومـشلت اهلـد، إمم سمف (4)وضموؤوا احلديٌ قمـفؿ وأظمذوا حمدصملم، هبو

 اهلـد سمالد أهمؾى أن إال اهلـد أكحوء خمتؾػ ذم احلديٌ ًمتدريس اعمرايمز

، ومجوء اًمشقخ قمٌد احلؼ سمـ ؾمقػ اًمنميػ اًمعؾؿ هبذا قمومرة همػم يموكً

 هـ( وشمصدى ًمؾدرس واإلومودة.8145) (1)اًمديـ اًمدهؾقي

                                                           
، ًمؾشقخ اًمًـقد حمؿـد حركة التعؾقم اإٍلسالمي يف اهلـد وتطور ادـفج"يراضمع ًمؾتػصقؾ    (8)

 .32-34ًمـدوي ص واوح رؿمقد احلًـل ا

 "جمؿع بحاار األكاوار "هـ( صوطمى764وهؿ اًمشقخ حمؿد سمـ ـموهر سمـ قمكم اًمػتـل )م   (4)

هـ(، واًمشـقخ قمٌـد اًمـٌـل اًمؽـؽـقهل 8111واًمشقخ يعؼقب سمـ طمًـ اًمؽشؿػمي )م

 هـ(.758)م

أول مـ كنم قمؾؿ احلديٌ ذم اهلـد شمصـقػًو وشمدريًًو أظمذ احلديٌ ذم مؽي اعمؽرمـي، قمــ    (1)

قمٌد اًمقهوب سمـ وزم اهلل اعمتؼل، واًمؼويض قمكم سمــ ضمـور اهلل سمــ فمفـػمة اًمؼـرر اًمشقخ 

اعمخزومل اعمؾؽل، واعمحدصملم سموعمديـي اعمـقرة، وأضموزوا إضموزة قمومي، وأصمــقا قمؾقـف، ىمـول 

قمـف اًمؼويض قمكم سمـ ضمور اهلل اعمذيمقر: إكف اكػرد اًمعؾؿ ذم اًمؼطـر اهلــدي، وظمـدم اًمعؾـؿ 

األقمـغم واًمؼـدح اعمعـغم، وسموجلؿؾـي ومنكـف درس وأومتـك  اًمنميػ، ورضب ومقف سموًمًـفؿ

وصـػ وذح اًمؽتوب، وكؼؾ معوكقفو مـ اًمعرسمقي إمم اًمػورؾمقي، ويمشػ قمــ إؿمـوراهتو 

اعمنمق قمؾقفـو كـقر اإلذن اًمرسمـوين واًمالئـح    اًمٌوهرة، وًمطوئػفو اًمزاهرة سموًمعٌورة اجلؾقؾي

(، ًمؾشـقخ اًمعالمـي ـد من األطاالماإلطالم بؿن يف تاريخ اهلقمؾقفو أصمر اًمؼٌقل اًمرمحوين، )

 .4قمٌد احلل، ج
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وًمؽـ ًمًقء احلظ مل يـؾ هذا اًمعؾؿ اًمؼٌقل اًمعوم، ومؽون هذا 

اًمنمف طمؾقػ اًمشقخ أمحد سمـ قمٌد اًمرطمقؿ اعمعروف سموًمشقخ وزم اهلل 

هـ( إال أن ومضؾ كؼؾ هذا اًمعؾؿ واكتشوره يرضمع 8854اًمدهؾقي )م 

اًمؼرن  هـ( ذم8145إمم اًمشقخ قمٌد احلؼ سمـ ؾمقػ اًمديـ اًمدهؾقي)م

 احلودي قمنم ًمؾفجرة.

يمون اًمشقخ أمحد سمـ قمٌد اًمرطمقؿ اعمعروف سموًمشقخ وزم اهلل 

اًمدهؾقي أؿمفر قمؾامء هذا اًمعٍم، وىمد زار اًمشقخ اًمدهؾقي احلجوز، 

وىمرأ احلديٌ اًمنميػ قمغم اًمشقخ أيب ـموهر اعمدين قمدة ؾمـقات، صمؿ 

ال  قمؽػ قمغم شمدريًف وكنمه ذم اهلـد وكشط ومقف، ومخؾػ أصمرًا ظموًمدًا،

يزال يؾؿس رهمؿ يمًود اًمًقق، وىمد أقمد اًمشقخ وزم اهلل اًمدهؾقي 

طمًى ذوىمف وومؽره مـفوضمًو ضمديدًا ويرضمع كًى شمدريس احلديٌ 

اًمنميػ إمم أهشمف. وقمؽػ هق ومـ يـتؿل إًمقف قمغم ذح قمدد مـ 

يمتى احلديٌ، يمام قمؽػقا قمغم كؼؾ معوين اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم اًمؾغي 

 اًمػورؾمقي واًمؾغي األرديي .

وكول ذم هذا اًمعفد اًمؼٌقل مـفٍ آظمر ًمؾتعؾقؿ اًمديـل ويمون مريمزه 

 (8).مديـي ًمؽـوؤ، وكول اعمـطؼ واًمػؾًػي هبذا اعمـفٍ اًمدراد ىمٌقالً وأمهقي

 يٌدأ هذا اًمعفد مـ اًمؼرن اًمثوين قمنم ًمؾفجرة، الطثقح الزاتعح:

                                                           
حركاة التعؾاقم اإلساالمي يف اهلـاد اًمشقخ اًمًقد حمؿد واوح رؿمقد احلًـل اًمـدوي،    (8)

 .35ـ-33ص  وتطور ادـفج،
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 (8)ظوم اًمديـ سمـ ىمطى اًمديـ اًمًفوًمقيوىمد ىموم سمتلؾمقًف اًمشقخ ك

ـ( سمؼقة وقمزم ومهي، ومػوق مجقع اعمـوهٍ، وىمفر األًمٌوب ومؾؿ ه8848)م

يـوهضف مـفٍ آظمر، واليزال حيتػظ سمؼقشمف ؾمقى شمعديالت سمًقطي 

ضمرت  ومقف سمؿر اًمعصقر، ويتٌع ذم يمثػم مـ اعمدارس اإلؾمالمقي 

 اًمتؼؾقديي ذم اهلـد ويعرف سموعمـفٍ اًمـظومل.

اًمديـ ذم مـ أهؿ اًمتعديالت اًمتل أضمراهو اًمشقخ كظوم  وىمد يمون

اعمـفٍ اًمذي اظمتوره وزم اهلل اًمدهؾقي أكف طمذف قمدة يمتى ذم مقوقع 

اًمتػًػم واحلديٌ، وأووف يمتى اًمعؾقم اآلًمقي، وريمز قمغم اًمػؼف وأصقًمف، 

 "اجلالًملم"سمـ اًمتػًػموذم  "مشؽوة اعمصوسمقح"ومويمتػل ذم احلديٌ، سمـ

                                                           

يمون أؾمتوذ األؾموشمذة وإموم اجلفوسمذة، مل يؽـ ًمف كظػم ذم األصقل واعمـطؼ، واًمؽالم وًمـد    (8)

ره ـؾده ًمؽـوؤ، وأىمـوم سمػركجـل حمـؾ ودرس قمـغم قمؾـامء قمصـصمؿ اكتؼؾ إمم سم "ؾمفوزم"سمـ

ؾمـي، صمـؿ شمصـدى ًمؾـدرس واإلومـودة،   وقمنمون  اًمؽٌور، وىمرأ وموحتي اًمػراغ، وًمف مخس

ومتؽوصمر قمؾقف اًمطؾٌي وظمضع ًمف اًمعؾامء، وـمورت مصـػوشمف ذم طمقوشمف إمم األمصور واًمـٌالد، 

دريس ذم أيمثـر سمـالد اهلــد، وشمؾؼك كظوم درؾمف ذم أوؾموط اًمعؾامء واكتفً إًمقف رئوؾمي اًمت

يمون مع شمٌحره ذم اًمعؾقم واًمػـقن قمورومًو يمٌـػمًا، زاهـدًا جموهـدًا، ؿمـديد اًمتعٌـد، قمؿـقؿ 

األظمالق مـ اًمتقاوع يمثػم اعمقاؾموة سموًمـوس، وًمف مصــوف قمديـدة مـفـو ذطمـون قمـغم 

مــور "وذح ًمـف قمـغم  "اًمطقيـؾ"و "األـمـقل"ًمؾؼـويض حمـى اهلل  "مًؾؿ اًمثٌـقت"

وطموؿمـقي  "اعمٌورزيـي"اليـ اهلـامم، وذح قمـغم "حترير األصقل"قمغم وذح "األصقل

اإلطاالم يموًمدواين، ) "ذح اًمعضديي"ًمؾجـٌقري، وطموؿمقي قمغم "اًمشؿس اًمٌوزهمي"قمغم

 . 4(، جبؿن يف تاريخ اهلـد من األطالم
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 ."اًمؽشوف"و "اعمدارك"ًمٌؼرة، ومخذف إمم آظمر ؾمقرة ا "اًمٌقضووي"و

ويدل االؾمتعراض هلذا اعمـفٍ قمغم أن قمنمة يمتى ذم اعمـطؼ 

ومخًي ذم اًمؽالم، وصمالصمي ذم احلؽؿي يموكً شمدرس. ويؼقل اًمشقخ 

يمون اًمتػًػم يًتغرق "مـوفمر أطمًـ اًمؽقالين قمـ اعمـفٍ اًمـظومل: 

وىمتًو أـمقل ىمٌؾ إدظمول اًمؽتى ذم اعمـطؼ واًمػؾًػي، ومؽون اعمـفٍ يشؿؾ 

لم، ًمؽـ طمذف اًمؽشوف مـ اعمـفٍ اًمؽشوف واعمدارك واجلالًم

إلومًوح اعمجول ًمؽتى اعمـطؼ، واًمؽالم، واىمتٍم ذم اًمتػًػم قمغم 

اجلالًملم، واعمدارك، طمقٌ ان اًمشقخ كظوم اًمديـ صوطمى اعمـفٍ 

ؾؿل إمم اًمشقخ ومتح اهلل هـ( يمون يـؿتل ذم اًمـًى اًمع8848اًمـظومل)م 

ضمف إًمقفو وملدظمؾ ذم مـفجف يمتى اعمـطؼ واًمػؾًػي، وو (8)اًمشػمازي

أيمثر اهتاممف، وأومم اًمعؾامء هذا اعمقوقع اهتاممفؿ، وهتوومتقا قمغم ذح 

هذه اًمؽتى وشمؾخقص وشمػصقؾ اًمنموح قمؾقفو طمتك إكف يمون يعد مـ 

 (4).اًمػضؾ اًمعؾؿل اًمتعؾقؼ قمغم يمتى اعمـطؼ واًمؽالم
                                                           

هق أطمد  اًمعؾامء اعمتٌحريـ ذم اًمعؾقم احلؽقؿي، وًمد وكشل سمشػماز وىمرأ اًمعؾؿ قمـغم قمؾـامء  (  8)

ٍمه، طمتك صور أوطمد أسمـوء اًمعٍم، واؿمتفر ذيمره ذم اآلوموق، ومطؾٌف قمغم قمودل اًمٌقجـو قم

ومقري إمم اهلـد وـموسمً ًمف اإلىمومي سمٌقجوومقر، ومم اًمصدارة ذم قمفد أيمـؼم اعمؾـؽ، وًمؼـى 

ذم ديقان اًمقزارة، وهق  "أيمؼم"سململم اعمؾؽ، صمؿ سمعضد اًمدوًمي، صمؿ سمعضد اعمؾؽ، وأدظمؾف 

اعمتلظمريـ يموًمدوائل، واًمصـدر اًمشـػمازي وهمقـوث اًمـديـ  اًمذي دظمؾ اهلـد سمؿصـػوت

مـصقر، ومرزاضمون، وملدظمؾفو ذم طمؾؼ اًمدرس، وشمؾؼوهـو اًمعؾـامء سمـوًمؼٌقل، شمـقذم ؾمــي 

 اإلطالم بؿن يف تاريخ اهلـد من األطالم .هـ )775

 "حركة التعؾقم اإلسالمي يف اهلـد وتطور اداـفج"اًمًقد واوح رؿمقد احلًـل اًمـدوي    (4)

 .48ـ35ص 
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 إن هذا اعمـفٍ اًمـظومل همؾى ومقف اعمـطؼ هضار الدرس النظاهي:

ويمون هذا اعمـفٍ خيؾق يمؾقًو مـ قمؾقم اًمتوريخ، واًمػؾًػي، واًمؽالم، 

واجلغراومقو، وقمؾؿ إقمجوز اًمؼرآن واًمعؾقم األظمرى اًمتل شمـؼح اًمػؽر 

وشمؼقي اخلقول ودمعؾ اعمتعؾؿ ومردًا كوومعًو ًمـػًف وعمجتؿعف، وحيدث ومقف 

 اإلكػعول واًمتجووب عمؼتضقوت اًمعٍم.

يمؾقًو وأمو ضمزء األدب ذم هذا اعمـفوج ومؽون سموًمقًو القمتامده 

ديقان "و  "مؼوموت احلريري"و "اعمعؾؼوت"و "كػحي اًمقؿـ"قمغم

ألن األدب ذم كظر واوعل ذًمؽ اعمـفٍ يمون  "احلامؾمي"و "اعمتـٌل

جمؿققمي األًمػوظ اعملصمقرة، وال شمعٌػمًا قمـ احلقوة وشمصقيرًا هلو، ومؽون 

االهتامم ذم أدب هذا اعمـفٍ حمصقرًا ذم طمؾ اًمؾغوت وذح مقاوع 

اًمـحق واًمٍمف، سمٍمف اًمـظر قمـ مقاوع اجلامل،  االؾمتشفود ذم

واًمتطٌقؼ اًمعؾؿل واًمـؼد، ومؾؿ حيدث ذوىمًو أدسمقًو وال ىمدرة يمتوسمي 

وظمطوسمي سموألؾمؾقب اعمعوس، ممو أدى إمم مجقد ومؽري وشمعؼقد واكغالق 

 ذم اًمتعٌػم.

واجلدير سموعمالطمظي أن يمتى األدب اعمذيمقرة مل شمؽـ شمدرس 

وكً سمعض اعمدارس شمؽتػل سمـػحي اًمقؿـ، يمؾفو ذم ؾموئر اعمدارس، سمؾ يم

ومؼوموت احلريري، وسمعضفو شمضقػ ديقان اعمتـٌل وسمعضفو شملظمذ 

اعمعؾؼوت أو احلامؾمي، أمو يمتى اعمـطؼ ويمتى اًمـحق واًمٍمف واًمػؼف 
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 وأصقًمف ومؽوكً متػؼًو قمؾقفو ذم ؾموئر اعمدارس.

صمؿ إن يمتى احلديٌ اًمنميػ مـ اًمصحوح يموكً مؽمويمي يمؾقًو 

ومركؽل "اًمتوسمعي ًمؾؿـفٍ اًمـظومل اًمتؼؾقدي ذم مدرؾمي  ذم اعمدارس

سمؾؽـوؤ سمصػي ظموصي، وأمو اًمذيـ يموكقا يرهمٌقن ذم حتصقؾ هذا  "حمؾ

اًمعؾؿ ومؽوكقا يتقضمفقن إمم مدارس طمقٌ يمون يدرس هذا اًمعؾؿ، وإمم 

قمؾامء أومذاذ ذم هذا اًمعؾؿ مـ اًمذيـ يموكقا يـتؿقن إمم أهة اًمشقخ وزم 

 (8).اهلل اًمدهؾقي

ارس الزئيسيح اليت نشأخ يف آخز العهد اإلسالهي املد

اكؼًؿً اهلـد ذم جمول اًمتعؾقؿ ذم آظمر  وتدايح العهد الربيطاين:

مدرؾمي اًمشقخ وزم اهلل "اًمعفد اإلؾمالمل ـ يمام ذيمركو ـ إمم مدرؾمتلم

ومهو شمرضمعون إمم قمٍم واطمد،  "مدرؾمي اعمال كظوم اًمديـ"و "اًمدهؾقي

ـظر اًمتعؾقؿقي، ومؼد اختذت مدرؾمي اعمال إال أهنام ختتؾػون ذم وضمفي اًم

كظوم اًمديـ ذم أيوم شمالمذشمف صٌغي يمًى اًمعؾؿ ًمؾعؾؿ، وشمعدى هذا 

االدموه إمم طمد اًمعؾؿ ًمؾـػس، ًمتلصمػم اًمعؾقم اًمعؼؾقي وًمشغػ اًمعؾامء 

اًمزائد هبو، أمو مدرؾمي وزم اهلل اًمدهؾقي ومنهنو اطمتػظً سموًمصٌغي اًمديـقي 

مقي، واالقمتزاز هبو والؿمتغول أسمـوء واًمدقمقيي وظمدمي اًمعؾقم اإلؾمال

مدرؾمي اًمشقخ وزم اهلل اًمدهؾقي سمؿؼوومي اًمتقورات اجلورومي، يموًمشقعي، 
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ورضمول اًمٌدع واًمؼمامهي، مول أصحوهبو إمم قمؾؿ اًمؽالم إال أن اًمصٌغي 

اًمًوئدة هلذا اعمـفٍ يمون االؿمتغول سموحلديٌ اًمنميػ واًمتػًػم، ومؽون 

ؾٌف اًمطوسمع اًمعؼكم، وكظوم شمغؾى ذم ذًمؽ مـفوضمون خمتؾػون: كظوم يغ

 قمؾقف اًمعؾقم اًمـؼؾقي كًٌقًو.

إن شمتـٌع طمريمي اًمتعؾقؿ ذم اًمعصقر اعمتلظمرة اًمذي سمدأ ومقف 

اإلكجؾقز يصؾ إمم جمفقد ًمؾجؿع سملم مزايو اعمدرؾمتلم ومقام يتعؾؼ 

 (8).واعمـوـمؼ اعمجوورة هلو "دهكم"سموًمـظوم اإلؾمالمل ًمؾتعؾقؿ ذم

يدرس ذم  (4)شقخ وزم اهلل اًمدهؾقييمون اًم املدرسح الزحيويح:

مدرؾمي واًمد اًمشقخ قمٌد اًمرطمقؿ طمًى مـفجف اعمختور، صمؿ ظمرسمً 

رس ومقفو اًمشقخ قمٌداًمعزيز هذه اعمدرؾمي وىمومً مدرؾمي أظمرى يمون يد

هـ( شمقمم اًمتدريس 8427سمـ اًمشقخ وزم اهلل اًمدهؾقي )م (1)اًمدهؾقي

 هـ( .8444)م  (2)ومقفو سمعد ووموشمف اًمشقخ حمؿد اؾمحوق

 م اكشئً مدرؾمي8646وذم قموم  رسح اجنلى عزتيح دهلي:هد

ًمؾعؾقم اًمنمىمقي ىموم سمتلؾمقًفو اإلكجؾقز ذم دهلل، يمون يدرس ومقفو 
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 اعمرضمع اًمًوسمؼ.   (1)

 اعمرضمع اًمًوسمؼ.   (2)
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هـ( شمؾقؿذ اًمشقخ رومقع اًمديـ 8421) (8)اًمشقخ رؿمقد اًمديـ اًمدهؾقي

هـ( 8411هـ( واًمشقخ قمٌد اًمؼودر اًمدهؾقي )م8411)م (4)هؾقياًمد

وء اًمشقخ وزم اهلل اًمدهؾقي ويمون هـ( أسمـ8417واًمشقخ قمٌد اًمعزيز )م

ًمتدرس اًمشقخ ممؾقك قمكم ضمومعًو سملم اعمـؼقل واعمعؼقل، صمؿ شمقمم ا

هـ( متؼــًو ذم اًمػؼف واألصقل واًمعرسمقي مع مفورة 8445)م (1)اًمـوكقشمقي

 شمومي ذم اعمـطؼ واحلؽؿي .

م طمّقًمً هذه اعمدرؾمي إمم مدرؾمي قمٍميي 8645وسمعد صمقرة 

 (2).سمتخػقػ اعمقاد اإلؾمالمل

مليَج التعلٔنٕ الرٖ ّضعُ اإلماو لداز العلْوا  
أدرك اإلموم اًمـوكقشمقي سمٌصػمشمف اًمـوومذة سملن األمي اإلؾمالمقي 

حتتوج إمم اعمـفٍ اًمؽمسمقي األصقؾ اًمؼودر قمغم أن يؼقد اًمٌنميي إمم ذروة 

اعمجد واًمعغم وإمم واطمي اهلـوء واًمًعودة، ومٌحٌ قمـ مـفٍ ىمريى إمم 

                                                           

ىمرأ اًمعؾؿ قمغم اًمشقخ رومقع اًمديـ سمـ وزم اهلل اًمدهؾقي واؾمتػود قمـ اًمشـقخ قمٌـد اًمؼـودر    (8)

ر قمؾاًم مػردًا ذم اًمعؾؿ معؼقالً وصـقه قمٌد اًمعزيز، والزم اًمثالصمي مالزمي ـمقيؾي طمتك صو

ومـؼقالً واكتفً إًمقف سمرئوؾمي اًمتدريس سمدهكم، ويمون طمًـ اًمعٌـورة ودأسمـف اًمـدوموع قمــ 

واًمصقًمي اًمغضـػريي،  "اًمشقيمي اًمعؿريي"محل اًمًـي اجلامقمي، وًمف ممًمػوت قمديدة، مـفو: 

 .5(، ج اإلطالم بؿن يف تاريخ اهلـد من األطالمذم مٌحٌ متعي اًمـؽوح )

 اعمرضمع اًمًوسمؼ.   (4)

 اعمرضمع اًمًوسمؼ.   (1)

 .64ـ-61ص  حركة التعؾقم اإلسالمي،رؿمقد احلًـل،  (2)
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ـوهٍ اًمتعؾقؿقي اًمًوسمؼي ومقضمد مـفٍ اًمشقخ وزم اهلل اًمؼرآن واًمًـي ذم اعم

اًمدهؾقي مقاومؼًو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ واًمًـي اًمذي كول اًمؼٌقل ذم األوؾموط 

 اًمعؾؿقي واًمديـقي. 

إن اإلموم اًمـوكقشمقي رمحف اهلل قمـدمو ووع مـفٍ دار اًمعؾقم 

أؾموؾمًو ًمف، وأمو  "مدرؾمي اإلموم وزم اهلل اًمدهؾقي"اًمتعؾقؿل ضمعؾ 

احلديثي وملدظمؾ مـفو اًمريووقوت وقمؾؿ اًمػؾؽ ذم هذا اعمـفٍ، اًمعؾقم 

يمام أظمذ مـ اعمـطؼ واًمػؾًػي ومقف مو السمد مـف مـ اعمٌودئ واًمضقاسمط 

األؾموؾمقي، وهؽذا يموكً هذه اعمٌودرة شمغػمًا صمقريًو ذم جمول اًمتعؾقؿ 

 (8).اًمديـل، اظمتوره اإلموم ًمـوكقشمقي رمحف اهلل جلومعتف

دار اًمعؾقم "األؾمعد اًمؼوؾمؿل ذم يمتوسمفيؽتى اًمشقخ قمٌقد اهلل 

 ادـفج الدراد لدار العؾوم: وهق يذيمر قمـ "ديقسمـد مدرؾمي ومؽريي

قمقـً اجلومعي مـ اًمعؾقم اًمعوًمقي اأٍلؾموؾمقي سمتحػقظ اًمؼرآن "

اًمؽريؿ ودمقيده وشمػًػمه وأصقل اًمتػًػم، واًمعؼوئد، واحلديٌ 

وآداهبو، ومـ وأصقل احلديٌ، واًمػؼف وأصقل اًمػؼف، واًمؾغي اًمعرسمقي 

اًمـحق واًمٍمف واعمعوين واًمٌقون، ومٌوديء اًمٌالهمي وأهار اًمؾغي 

اًمعرسمقي ودىموئؼفو، واًمعروض واًمؼقاذم واًمـثر واًمشعر، ومـ اًمعؾقم 

اآلًمقي اًمتل شمعلم قمغم اًمػفؿ وشمزيمل اًمذهـ وهتقئف ًمػفؿ دىموئؼ اًمؽتوب 

                                                           
 .863-ـ862ص   اإلمام األكرب،اًمصديؼل اًمـوكقشمقي،     (8)
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فمرة، واًمًـي مـ اعمـطؼ واًمػؾًػي وقمؾؿ اهلقئي واًمريووي، وقمؾؿ اعمـو

ومؼورقمي احلجي سموحلجي، مؽتػقي مـ اًمعؾقم اًمعٍميي سمؿٌوديء اًمعؾؿ 

اجلديد، واعمعؾقموت اًمعومي، وحتًلم اخلطقط اًمعرسمقي واًمػورؾمقي 

واألرديي، يمام هتتؿ اجلومعي سمتـظقؿ حمورضات صمؼوومقي ًمطالهبو طمقل 

مقاوقع اًمديوكوت اعمحرومي، واًمػرق اًمٌوـمؾي، واحلريموت اهلدامي 

رىمفو ذم اعمؽر واًمدهوء وشمػــفو ذم اإلرضار سموإلؾمالم مـ اعمعوسة، وـم

اعمًقحقي، واًمقفقديي واهلـدوؾمقي، واًمٌقذيي، واعمجقؾمقي، واًمؼوديوكقي، 

 .إمم ذًمؽواًمٌوسمقي واًمٌفوئقي، واًمتشقع وأهؾ اًمٌدع وأهقاء ومو 

سموإلووومي إمم اًمـقادي اخلطوسمقي، واًمؽتوسمقي، واألدسمقي اًمتل شمـنم 

اًمتل  يٌؾغ قمددهو موئي كود قمغم األىمؾ، وقمغم رأؾمفو ذم ضمـٌوت اجلومعي 

اًمتل شمنمف قمؾقفو اجلومعي رأؾمًو وسموىمل اًمـقادي ؿمٌف  "اًمـودي األديب"

 ضمومعقي، شمنمف قمؾقفو اجلومعي قمـ ـمريؼ مًئقًملم كوئٌلم مـ اًمطالب.

 وأمو اعمراطمؾ اًمدراؾمقي ومفل شمـؼًؿ إمم:

 جامعقة  4)   ثاكوية وطالقة3  متوسطة )2ة )  ابتدائق1)

 وطؾقا.

: يدرس اًمؼرآن اًمؽريؿ ومٌوديء اًمؽتوسمي، فػي االبتدائقة

واًمؼراءة واخلط واإلمالء ومٌودئ اًمديـ سموًمؾغي األرديي اعمحؾقي ذم 

أؾمؾقب سمًقط مـوؾمٌي ًمعؼؾقي اًمـوؿمئ، واحلًوب واًمؾغي األرديي 
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 واهلـديي، واجلغراومقو، وهذه اعمرطمؾي شمًتغرق صمالث ؾمـقات.

: يدرس اًمديـ واًمؾغي األرديي، واًمؾغي اًمػورؾمقي ويف ادتوسطة

وآداهبو، ومٌودئ اًمؾغي اًمعرسمقي، واًمتوريخ، واجلغراومقو واإلكشوء 

 اًمػورد، وكحقهو، و شمًتغرق هذه اعمرطمؾي أرسمع ؾمـقات.

مدهتو أيضًو أرسمع ؾمـقات، يدرس اًمطوًمى ىمقاقمد  ويف الثاكوية:

ػم، واحلديٌ واعمـطؼ اًمؾغي اًمعرسمقي، واألدب اًمعرسمقي اًمؼصيص، واًمتػً

 واًمػؼف وأصقل اًمػؼف، واًمتجقيد.

يدرس مرطمؾي اًمدراؾمي اًمعوًمقي اجلومعقي ذم   يف جامعقة وطؾقا:و

اًمتػًػم وأصقًمف، واحلديٌ وأصقًمف، واًمػؼف وأصقًمف، وأصقل اًمديـ 

واألدب اًمعريب، واعمـطؼ واًمػؾًػي، واًمٌالهمي وقمؾؿ اًمػؾؽ وقمؾؿ 

 اومقو، ومٌودئ اًمطٌقعي واًمؽقؿقوء.اعمقاريٌ، وقمؾؿ اعمدكقي، واجلغر

وسمعد هذه اعمراطمؾ اًمالزمف! أىمًوم ـ ًمؾدرؾموت اًمعؾقو ـ شمؽؿقؾقي 

اظمتقوريي هتدف اًمتخصص ذم خمتؾػ اًمعؾقم واًمػـقن مـ اًمتػًػم، 

 واًمػؼف واألدب اًمعريب، وأصقل اًمديـ.

وهؽذا اختذت دار اًمعؾقم ظمطي شمعؾقؿقي حتؼؼ األهداف اًمتل 

اًمؽمسمقي، ومقؿتوز مـفجفو اًمدراد سمؼقة مودة طمقٌ شمتقظموهو ذم اًمتعؾقؿ و

يتًؾح اًمطوًمى سمؽثػم مـ اعمعورف اإلؾمالمقي ذم مدة يًػمة، وعمو يموكً 

فمروف اهلـد شمتطؾى دقموة وقمؾامء خمؾصلم، أيمػقوء، متضؾعلم سملؾمحؾي 
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قمؾؿقي، ضمومعلم سملم اًمعؾؿ واًمعؿؾ، ومٍمومً دار اًمعؾقم قمـويتفو 

ًمعؿكم حلؿؾ أقمٌوء اًمدقمقة اجلًقؿي، اًمٌوًمغي إمم اًمؽمسمقي واًمتدريى ا

 وكػخً ذم اعمتخرضملم روح اإلظمالص، واًمؼـوقمي واًمتطقع.

وًمذا ومنهنو متؽـً مـ ختريٍ آالف مـ اًمعؾامء واًمدقموة اًمقاقملم 

 ."اًمذيـ ىمومقا سمخدموت مشؽقرة ذم جموالت ديـقي ودقمقيي خمتؾػي

 مزايا ىذا المنهج وخصائصها:
شمقي طمػظف اهلل ذم يمتوسمف يؽتى اًمشقخ أويس اًمصديؼل اًمـوكق

مل يؽـ كظوم "كؼاًل قمـ اًمشقخ اًمًقد أيب احلًـ قمكم احلًـل اًمـدوي 

اًمتعؾقؿ اًمؼديؿ مـزهو قمـ اًمـؼوئص ومقاـمـ اًمضعػ يمؾقًو ومؼد يموكً 

مجقع كقاطمقف حتتوج إمم اإلصالح واًمـؼد واًمتـؼقح مـ اًمـوطمقي اًمػـقي، 

ؿ سمف ًمؽـف يمون حيؿؾ سمعض ظمصوئص ومزايو سمػضؾ مو يمون يتً

اعمًئقًمقن قمـف مـ صػوت ؿمخصقي وروح ديـقي وـمٌقعي امتقوزيي، 

ومنت إمم ذًمؽ اًمـظوم شمؾؽ اخلصوئص اًمشخصقي اًمتل شمعقز اًمـظوم 

اًمتعؾقؿل اجلديد، ىمد اكتؼؾً هذه اخلصوئص ضمقاًل سمعد ضمقؾ إمم 

 (8).ـمٌؼوت اعمعؾؿلم واعمدرؾملم وشمالمقذهؿ

 الدراسية :أسباب عدم ضم العلوم الدنيوية إلى المقررات 
ىمد ارشمػع هذا اًمعؾؿ رأؾمًو ظموصي مـ ")يؼقل اإلموم اًمـوكقشمقي( 

                                                           
 .871ـ 867اعمرضمع اًمًوسمؼ ص    (8)
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هذه اًمٌالد ذم هذه احلؼٌي األظمػمة مـ اًمزمـ سمحؽؿ طمرمون أهؾ 

اإلؾمالم ممـ حيـق قمؾقفؿ ويضؿ ذراقمقي قمؾقفؿ، ومؼدت أؾمٌوب هذا 

 وملككاًمعؾؿ يمؾفو، ىمد أىمؾؼ أمر اعمعوش اًمـوس يمؾفؿ همـقفؿ وومؼػمهؿ، 

يتؾؼقن ومقفو اًمعؾؿ؟ واألصمريوء ؿمغؾفؿ قمغم احلػوظ قمغم جيدون ومرصي 

أمقاهلؿ قمام ؾمقاه، واًمػؼراء يعقزهؿ ىمقت ًمقؾفؿ ومؽون ذًمؽ وسموالً 

قمؾقفؿ، صمؿ إذا مو طمدصمً أطمدًا كػًف سمتحصقؾ اًمعؾؿ رهمؿ هذه 

األوووع واًمعقائؼ، ومنكف ال جيد مؽوكًو جيؿع ًمف سملم اًمغذاء اًمروطمل 

ؾؿ طمظ األؾمد مـ اًمتدهقر واالهنقور واًمغذاء اجلًدي، ومؽون هلذا اًمع

 اًمذي أكشى خموًمٌف.

واؾمتطرد ىموئاًل وهق ينمح أؾمٌوب قمدم وؿ اًمعؾقم اًمدكققيي 

 إمم اعمؼررات اًمدراؾمقي:

وإذا يمون قمدم قمـويي اعمدرؾمي سموًمعؾقم اًمدكققيي ممو يعقق دون "

اإلىمٌول قمؾقفو، وموجلقاب قمـف أوالً: أن اهلدف معوجلي اعمرض، ومـ 

يتـوول اعمرء دواء مرض مل يـزل سمف سمعد، وال هيؿ اعمرء ؾمد اًمػضقل أن 

اًمػقهي ذم مصـع اًمؼرمقد، وإكام هيؿف ؾمد صمغرة ذم اجلدار، ومـ اًمًػف 

أن يؼؾؼ اعمرء قمغم ًمٌـي مـ ضمدار سمقتف مل يـؼؾع سمعد؟ ومو وفمقػي اعمدارس 

احلؽقمقي إذا؟ وإذا يموكً ال شمعـك سمتعؾقؿ اًمعؾقم اًمدكققيي ومام اًمذي 

؟ وًمق مل شمؽـ هذه اعمدارس احلؽقمقي ذم قمدد يغطل طموضمي شمعؾؿف

اًمـوس ًمؽون ًمؾرأى اًمؼوئؾ سمضؿ اًمعؾقم اًمعٍميي إمم مـوهٍ اعمدارس 
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اًمديـقي سمضؿ اًمعؾقم اًمعٍميي إمم مـوهٍ اعمدارس اًمديـقي وضمف 

ومتـػس؟ وًمؽـ ال خيػك قمغم أطمد أهنو مو مـ مديـي أو ىمريي إال قمـقً 

اًمعؾقم اًمعٍميي ومقفو، وًمقس مـ  احلؽقموت سمـنم ؿمٌؽي مدارس

اًمعؼؾ واًمٌٍم سموًمعقاىمى ذم رء االهتامم سمـنم اعمدارس اًمعٍميي مو 

 (8).دامً هذه اعمدارس احلؽقمقي يمؾفو ىموئؿي ذم يمؾ مؽون

 أقشاو داز العلْو
إن دار اًمعؾقم اًمتل أؾمًفو اًمعؾامء اًمرسموكققن وقمغم رأؾمفؿ اإلمـوم 

زال شمرشمؼل وشمؼطع أؾمـػورهو سمػضـؾ حمؿد ىموؾمؿ اًمـوكقشمقي رمحف اهلل ال شم

اهلل قمزوضمؾ قمغم طمدصمون اًمدهر إمم أن موت ممؾمًفو اإلموم حمؿد ىموؾمـؿ 

اًمـوكقشمقي، وسمعد ووموشمف ضمرت هذه اًمًؾًؾي اًمذهٌقي، ومل شمزل شمًػم هـذه 

اًمدار كحق اًمتؼدم ويـؿق يقمًو ومققمًو، طمتـك يشـد اًمطـالب رطمـوهلؿ مــ 

ومـو إمم ذًمـؽ. وموحلوضمـي واليوت اهلـد وظمورضمفو مـ كقٌـول وسمويمًـتون 

موؾمي كظرًا إمم ـمالب اًمعؾـقم اإلؾمـالمقي أن يؽـقن هلـؿ كظـوم مًـتؼؾ 

ًمتعؾقؿ وًمأليمؾ واًمنمب واًمؼقوم ذم رطموب هذه اًمدار اًمقاؾمعي، ومؽقكً 

ذم دار اًمعؾقم أىمًوم يمثػمة ًمًفقًمي اًمطالب ذم طمية اإلموم وسمعد ووموشمف 

 ًوم إداريي.أيضًو، وهل قمغم كققملم أؾموؾمقلم أىمًوم شمعؾقؿقي، وأىم

 وموألىمًوم اًمتعؾقؿقي هل يمام يكم:

                                                           
 861ـ 864، ص 8ج تاريخ دار العؾوم ديوبـد،اًمروقي،    (8)
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 مـ طموًمي قمغم أرهمؿفؿ ممو ومؾقؾمفؿ، أو وغقـمفؿ يؼٌؾقا ومل

 سمف، يلهبقا مل وًمؽـفؿ احلؽقمي، مع واًمشجور اًمٍماع

 أو احلؽقمي، مـ ىمدمً ظمػميي مًوقمدة دوموً  ورومضقا

 اًمرؾمؿقي. اعمصوًمح
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 ومـ شمدقمقؿ ذم مضـقي ضمفقد صًٌ قمنم اًمًوسمع اًمؼرن ذم -1

 اإلؾمالم طمؼوئؼ ًمتشقيي اًمشٌفوت إصمورة سمغقي االؾمتنماق

 اًمنمىمقي اًمعؾقم دراؾمي ؿمعوره يمون اعمًؾؿلم، ؾمؿعي وإؾموءة

 يمون وإكام اعمـشقد، همروف ذًمؽ يؽـ مل وًمؽـ واحلضورات،

 اإلؾمالم أقمداء ًمصوًمح اجلفقد شمؽريس ذًمؽ مـ اعمطؾقب

 هذه رؾمؾًوأ اًمعؾقو، ومثؾف اإلؾمالم شمعوًمقؿ ذم واًمطعـ

 اعمًؾؿي، اًمٌؾدان إمم اًمغريب االؾمتعامر قمغم حتومالً  اًمػؽرة

 اًمؽتوب آيوت شمـوول سمدأت ـموئػي اعمًؾؿلم سملم كشلت طمتك

 ويرأؾمفؿ داطمضي، وطمجٍ يموؾمدة، سمتلويالت واألطموديٌ

 ضمومعي ممؾمس ظمون أمحد ؾمقد ه األؾمتوذ اهلـد ذم

 اًمػتـي هذه وضمف ذم اعمدارس طمريمي ىمومً قمؾقؽراه،

 ذم سموهراً  اكتصوراً  وطمؼؼً األسمقاب، وضمففو ذم تووصد

 اًمػؽريي. اًمٌؾٌؾي هذه مـ اعمًؾؿلم إكؼوذ

 إطمدى "ىموديون" ىموم قمنم اًمثومـ اًمؼرن أواظمر وذم -2

 قمكم همالم اعمػمزا اهلـديي، سمـجوب واليي حموومظوت

 اإلكجؾقز، مـ إهمراءات قمغم اًمـٌقة وادقمك (8)اًمؼوديوين،

                                                           
م يمـون يـتؿـل إمم أهة 8716ــ 8617م مرشمه اًمؼوديوين هق اعمػمزا همالم أمحد سمـ همال   (8)

اؿمتفرت خيقوكي اًمديـ واألمي، ادقمك اًمؼوديوين أكف مفدي مققمـقد صمـؿ ادقمـك اكـف مًـقح 

مـزل، وزقمؿ ذم هنويي اعمطوف أكف كٌل مرؾمؾ، وإًمقف شمـًى اًمؼوديوكقي، اًمتـل كشـوت قمـغم 
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 ؾمؿقً ـموئػي ؽقكًشم طمتك اًمـوس، مـ اًمغقهموء وشمٌعف

 اًمؼقى مًوكدة ضمراء يمٌػمة ومتـي إمم حتقًمً "اًمؼوديوكقي"سمـ

 شمصدوا اًمذيـ اعمدارس هذه رضمول هؿ ومفمالء اًمغرسمقي،

 إمم اهلـديي اًمؼورة ؿمٌف مـ وشمعؼٌقهو اًمػتـي، هذه إلطمٌوط

 ًمقمل ذًمؽ، ذم اجلفقد يٌذًمقن يزاًمقن وال وأمريؽو، أورسمو

 اعمًؾؿلم مـ يمؿ يدري ال اًمػتـي هذه عمؼوومي اًمعؾامء يـفض

 ومريًتفو. ووىمع وحقتفو راح

 اعمًؾؿلم إىمـوع طمووًمً هـدوؾمقي طمريمي اهلـد ذم كشلت يمام -3

 وىمد هـودك، األصؾ ذم يموكقا آسموءهؿ سملن واًمًذج اجلفول

 مؾتؽؿ ذم شمعقدا أن ومقـٌغل اًمديـ، هذا ىمٌقل قمغم أيمرهقا

 يمتوسموت اًمصدد هذا ذم ـمٌعً وىمد اهلـدود، اًمديـ وشمؼٌؾقا

 ًمؾؿـوفمرة اضمتامقموت وقمؼدت يمؾامت، وأًمؼقً وكنمات،

 ذم اعمًؾؿلم ختؾػ سمؾي اًمطلم ازاد واًمذيـ واًمـؼوش،

 وظمرجيقا اًمعؾامء يتخؾػ مل وًمؽـ واًمتعؾقؿ، االىمتصود

 واضمتتوصمفو اًمػتـي هذه مؼوومي قمـ أقمقـفؿ كومً وال اعمدارس،

 اعمغومرات ذم وأًمؼقهو سملكػًفؿ ظموـمروا وىمد ضمذورهو، مـ

 اًمردة، هذه مؼوومي ؾمٌقؾ ذم اًمؼوؾمقي األوووع قاوواضمف

                                                                                                                       

ؼـورة اهلـديـي، ويمـون م سمتخطقط مـ االؾمـتعامر اإلكجؾقـزي ذم ؿمـٌف اًم8711يديف ؾمـي 

اًمؼوديوين وومقًو ًمالؾمتعامر مطقًعو  ًمف، قمؾقف ؿمى وؿمـوب، وهـرم ومـوت، وظمؾـػ وراءه 

 ."ال إًمف إال اهلل حمؿد رؾمقل اهلل"أشمٌوقمف اًمذيـ يًؿقن أكػًفؿ سموألمحديي ويرددون يمؾؿي
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 ذم اًمتقرط مـ اعمًؾؿلم مـ 71% وىمويي ذم كجحقا وهؽذا

 اآلؾمـ. اعمًتـؼع هذا

 وسامي، سمؼقة اعمًتنمىملم ؾمقودة حتً إكؽور ومتـي صمورت -4

 أؾموؾمقي، إؾمالمقي صمقاسمً  إكؽور احلديٌ إكؽور أن ومعؾقم

 مـ واهلـد اًمعريب، اًمعومل مـ مٍم ذم يمٌػماً  أصمراً  اًمػتـي هذه شمريمً

 واًمزيغ اًمػؽري االكحراف مـ سموسموً  وومتحً اًمنمىمقي، اًمٌؾدان

- ضموكى مـ صقت يرشمػع ومل ٍماقمقف،م قمغم اًمعؼدي

 مـ وارشمشػقا اعمدارس هذه أطمضون ذم شمرسمقا ممـ إال  -يموًمعودة

 يمٌتوً  وأًمػقا اًمػتـي، هذه قمغم اًمرد سملقمٌوء ومووطؾعقا مـوهؾفو،

 طمتك اًمعومل، شمعؿ يمودت اًمتل اًمػتـي هذه طمقل يمؾامت وأًمؼقا

 دارهو. ىمعر ذم أكػًفو طمتػ وموشمً يمٌػم، طمد إمم قمؾقفو ىمه

 وشمعؾقؿقي ودقمقيي، ديـقي طمريموت اعمدارس طمريمي مـ كشل -5

 أؾمًفو واًمتل (8)"اًمتٌؾقغ مجوقمي" مؼدمتفو وذم وؾمقوؾمقي،

                                                           

و مجوقمي اًمتٌؾقغ إطمدى اجلامقموت اإلؾمالمقي ذم اهلـد شمعؿؾ سملم أوؾموط اعمًـؾؿلم، أؾمًـف   (8)

مـ ضمــقب دهـكم، إن   "مققات"اًمشقخ حمؿد إًمقوس اًمؽوكدهؾقي، وسمدأ أقمامهلو مـ ىمريي

( اًمؽؾؿـي اًمطقٌـي 8هذه اجلامقمي شمعؿؾ قمغم ؾمتي مٌوديء سمقضمف ظمـوص، وذًمـؽ يموًمتـوزم)

ــقل اهلل ــد رؾم ــف إال اهلل حمؿ ــقع)4) ")الإًم ــؾقات ذات اخلش ــي اًمص ــؿ 1( إىموم ( اًمعؾ

( شمػريـغ اًمقىمـً ًمؾـدقمقة مــ اًمشـقاهمؾ 4(اإلظمالص )3( إيمرام اعمًؾؿلم )2واًمذيمر)

اعموديي، شمعتؿد هذه اجلامقمي ذم إكجوز أقمامهلو اًمدقمقيـي قمـغم اخلـروج اًمـدقمقي، واجلقًمـي 

اًمدقمقيي، ودروس ممىمتي، مــ أسمـرز ؿمخصـقوهتو اًمشـقخ حمؿـد إًمقـوس اًمؽوكـدهؾقي، 

واًمشـقخ حمؿـد زيمريـو  "طمقوة اًمصـحوسمي"واًمشقخ حمؿد يقؾمػ اًمؽوكدهؾقي، صوطمى 
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 اًمققم أصٌحً وىمد (8)اًمؽوكدهؾقي إًمقوس حمؿد اًمشقخ

 األسمصور أوًمقا اًمقاؾمعي شملصمػماهتو يؾؿس ،ؿمومؾي دوًمقي مجوقمي

 ومنن اًمعومل، سمؼوع مـ سمؼعي يمؾ ذم اًمٌصػمة ذوي قمـ ومضالً 

 سمديـفؿ، اعمًؾؿلم رسمط ذم هوموً  دوراً  متثؾ اجلامقمي هذه

 إمم اإلؾمالم كقر وإسمالغ اإلؾمالمقي، هقيتفؿ وإسمؼوء

                                                                                                                       

ي، واًمشقخ اطمتشوم احلًـ اًمؽوكدهؾقي، واًمشقخ أسمق احلًـ قمـكم احلًــل اًمؽوكدهؾق

اًمـدوي، واًمشقخ حمؿد مـظقر اًمـعامين، واًمشـقخ إكعـوم احلًــ، واًمشـقخ حمؿـد قمؿـر 

اًمٌوًمـٌقري، وهمػمهؿ، هذا، وىمد أصمرت هذه اًمدقمقة ذم ىمؾقب مئـوت وأًمـقف، ومتعـػمت 

وقمدات موًمقـي، أو كظـؿ أظمالىمفؿ وحتًـً أطمقاهلؿ مـ همـػم كػؼـوت سموهظـي، وال مًـ

 إداريي، سمؾ سمطريؼي سمًقطي شمشٌف ـمريؼي اًمدقمقة ذم صدر اإلؾمالم. 

هـ، وًمد ذم سمؾـدة  8142ـ 8111هق اًمشقخ حمؿد إًمقوس سمـ حمؿد إؾمامقمقؾ اًمؽوكدهؾقي    (8)

اهلـد، وخترج ذم دسمقسمـد، يمام شمؾؼك  شمعؾقؿف األومم قمـغم  "ؾمفوركٌقر"سمؿديريي  "يموكدهؾي"

قـل اًمؽوكـدهؾقي، اًمـذي يمـون مدرؾمـًو ذم مدرؾمـي مظـوهرقمؾقم أظمقف اًمشقخ حمؿـد حي

سمًفوركٌقر، واًمشقخ رؿمقد أمحد اًمؽـؽقهل، واشمصؾ سموًمشقخ قمٌد اًمرطمقؿ اًمرائل ومقري، 

واؾمتػود مـ قمؾؿف وشمرسمقتف، أظمذ سمعض قمؾقمف قمغم اًمشقخ أذف قمكم اًمتفوكقي واًمشـقخ 

وًمي ذم طمريمي اجلفود حمؿقد طمًـ اًمديقسمـدي، يمون ًمًؾػ اًمشقخ حمؿد إًمقوس مًومهي ومع

اًمتل ىمودهو اإلمومون اًمًقد أمحد اًمشفقد واًمشـقخ حمؿـد إؾمـامقمقؾ اًمشـفقد، يمـون يمثـػم 

اًمعٌودة، مشغقالً سمخوصي كػًف، ويمون مقوع اطمؽمام سمـلم اعمشـويخ واًمعؾـامء، واؿمـتغؾ 

رضمـؾ "أيومًو، يؼقل اإلموم أسمق احلًـ اًمـدوي قمـف: "مظوهر قمؾقم "مدرؾمي"مدرؾمًو  ذم 

قـوه قمـ ذيموء مػرط ومهي قموًمقي،.... ًمقس سمؿػقه وال ظمطقى، سمؾ يتؾعثؿ كحقػ شمشػ قم

ذم سمعض األطمقون ... وًمؽـف يمؾف روح وكشوط، ومحوس ويؼلم،... رأيتف ذم طموًمي قمجقٌـي 

 مـ اًمتلمل اًمتقضمقف، واًمؼؾؼ اًمدائؿ.
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 كدوة" شمعؾقؿقي طمريموت أهؿ ومـ واًمؼرى، األريوف

 طمًـ حمؿقد اهلـد ؿمقخ شملؾمقًفو ذم ؿأؾمف اًمتل (8)"اًمعؾامء

 (4)اًمتفوكقي قمكم أذف اًمشقخ األمي ؿوطمؽق اًمديقسمـدي

                                                           

هذه  أكشئً طمريمي كدوة اًمعؾامء وداراًمعؾقم اًمتوسمعي هلو ذم هنويي اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم، وشمعد (8)

اًمدار اآلن مـ يمؼمى اجلومعوت اإلؾمالمقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل، أؾمًفو اًمشقخ حمؿد قمكم 

م( ويمون مـ أؿمفر اًمعؾامء واًمدقموة، وصوطمى شملًمقػ 8745هـ/8124اعمقكؽػمي )ت/

ــوم  ــامء قم ـــ اًمعؾ ــػمة م ــدوة يمٌ ــع ك ــي، م ــقحقي واًمؼوديوكق ــد اعمً ــي و ــقد قمؿؾق وضمف

 ؾمقًفو سمـوًمؼرآن اًمؽـريؿ سمصـػي ظموصـي مـ قمقـً هذه اجلومعي مـذ شمل8672هـ/8181

قمٍموضمقؾ،يمام قمقـً سموًمؾغـي اًمعرسمقـي اًمتـل هـل مػتـوح ومفؿـف،  وشمدريًف يمؽتوب يمؾ 

ريعي سمؾغـي ـواضمتفدت أن خترج رضموالً مٌنميـ سموًمذيـ اإلؾمالمل اخلوًمد ؿمورطملم ًمؾشـ

( شمرىمقـي 8) ر  مفامهتـو ذم أرسمعـي أمـقرـسمػفؿفو أكؾ اًمعٍم، أمو مطوًمـى اًمــدوة ومتحصـ

ــدا ــاعم ــى اًمض ــقي طمً ــو اًمدراؾم ــالح مـوهجف ــي وإص ــالح 4) رورةـرس اًمعرسمق ( إص

( كنم اإلؾمالم ويمؾ مو يتعؾـؼ 2( رومع اعمخوصامت اًمديـقي )1) أمقراعمعوذة واألظمالق

سموعمـوومع اًمعوم، شملؾمًً هذه اًمدار قمغم مٌدأ اًمتقؾمط واالقمتـدال، واجلؿـع سمـلم اًمؼـديؿ 

 اًمصوًمح واجلديد اًمـوومع.

 -8461قمكم سمـ قمٌـد احلـؼ سمــ ومـقض قمـكم اًمتفـوكقي اًمػـوروىمل )هق اًمعالمي أذف    (4)

م( ؿمقخ اعمشويخ ذم اًمٌالد اهلـديي، طمؽقؿ األمي، جمدد اعمؾي ذم 8721-8648هـ/8144

هــ، ومــ يمٌـور 8117اهلـد، صوطمى اًمتصوكقػ اًمـوومعي ختـرج ذم دار اًمعؾـقم ديقسمــد 

رئـقس هقئـي اًمتـدريس ؿمققخ اًمتفوكقي اًمشقخ حمؿد يعؼقب سمـ ممؾقك اًمعكم اًمتفوكقي، 

م( واًمشــقخ 8662هـــ/8114األول سمجــومعك اإلؾمــالمقي دار اًمعؾــقم ديقسمـــد، )ت/

حمؿقد طمًـ اًمديقسمـدي واًمشقخ اعمال حمؿقد وهمػمهؿ يمون اًمشقخ اًمتفوكقي مــ أقمظـؿ 

مـ اكتػعً هبؿ اهلـد ذم إصالح اًمعؼقدة واًمعؿؾ، واًمرضمـقع إمم اهلل وإصـالح اًمــػس، 

ػوقمًو مل يعرف ًمعومل آظمر ذم هـذا اًمزمـون، يمتـى ذم يمـؾ ومــ مــ واكتػع  اًمـوس سمؽتٌف اكت

 اًمػـقن اإلؾمالمقي شمؼريًٌو. 
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 قمؾامء سملم اًمتضومـ إجيود احلريمي هذه أهمراض مـ ويمون

 قمغم اًمديـقي اعمعوهد وحتريض صػقومفؿ، وشمقطمقد اعمًؾؿلم

 ."اًمـوومع واجلديد اًمصوًمح اًمؼديؿ"سملم اجلؿع سمؿٌدأ األظمذ

 اًمًقوؾمي، جمول ذم رائعوً  دوراً  يمياحلر هذه رضمول مثؾ يمام -6

 اًمعؾقو واعمثؾ اعمًؾؿلم مصوًمح ظمدمً ضمؾقؾي سملقمامل وىمومقا

 يمػوح ظمالل اهلـد ذم (8)اًمعؾامء مجعقي وملكشئً ًمإلؾمالم،

 قموًمقي كامذج اًمٌالد هذه حترير ذم ىمدمً اًمتل اًمتحرير،

 هذه رّواد ويمون اًمدهر، أسمد شُمـًك وال األضمقول، هبو شمتٌوهك

 وإضمالء اًمٌالد ًمتحرير اعمـووؾلم قعيـمؾ اجلؿعقي

 سمحريمي شمرطمى مل ويمذًمؽ اًمؼقودة، مريمز مـ اعمًتعؿريـ

 احلريمي، هلذه أضمالء مشويخ مـ شمليقد سمعد إال سمويمًتون ىمقوم

                                                           

مجعقي اًمعؾامء : ذم مطؾع اًمؼـرن اًمعنمـيـ يموكـً احلوضمـي موؾمـي إمم شملؾمـقس مجعقـي ظموصـي    (8)

سموعمًؾؿلم شمؼقم سمرقمويي مصـوحلفؿ وحتـوول سمشـتك اًمقؾمـوئؾ معوجلـي مشـويمؾفؿ االضمتامقمقـي 

ؿ سملمقرهؿ، طمتك ال يؼعـقا ومريًـي ًمؾحريمـوت اًمتٌشـػميي اًمتـل شمؼـقم هبـو واالىمتصوديي، وهتت

/كـقومؿؼم قمـوم 44احلؽقمي اًمؼميطوكقي، واكطالىمًو مــ هـذا اعمٌـدأ أؾمًـً مجعقـي اًمعؾـامء ذم 

ـ شملؾمقًـفو هتـتؿ سمـوألمقر 8787 ً هذه اجلؿعقي مـذ أول يقم م ـ اًمعؾامء. يموك م  سملم يمقيمٌي م

حضي، ويموكً مرشمٌطـي سمؿعظـؿ األمـقر اعمتعؾؼـي سموًمدوًمـي اًمًقوؾمقي سمجوكى األمقر اًمديـقي اعم

واًمديوكي، وسموًمػعؾ ًمعٌـً مجعقـي اًمعؾـامء دورًا هومـًو ذم اًمؽػـوح وـد االؾمـتعامر اًمؼميطـوين، 

واؾمتطوقمً أن شمدون اؾمؿفو ذم اًمتوريخ سمحـروف ذهٌقـي، وشمعؿـؾ مجعقـي اًمعؾـامء سمعـد وومـوة 

ضمــوطملم، يـرأس أطمـدمهو اًمشـقخ حمؿـد  رئقًفو األظمػم اًمشقخ أؾمعد اعمدين سمعوم شمؼريٌوً حتً

 أرؿمد اعمدين  سمقـام يرأس  اًمثوين اًمشقخ اعمؼري قمثامن اعمـصقرومقري.
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 ذم سمويمًتون شمشؽقؾ سمعد )اًمٌويمًتوكقي( مجعقي اؾمتؿرت يمام

 وًمقس اًمٌويمًتوكقي، اًمًقوؾمي ذم هوموً  دوراً  وًمعًٌ أقمامهلو،

 أومغوكًتون ذم "ـموًمٌون" طمريمي سمف ىمومً مو طمدأ قمغم سمخوف

 مـ واًمتؿؽـ اإلؾمالمقي، اًمصحقة شمرؿمقد ذم ومعول دور مـ

 اإلومريؼقي اًمٌؾدان سمعض وذم اًمٌالد، قمغم اًمًقوؾمقي اًمزقمومي

 اًمًقوؾمقي اجلٌفي قمغم وصقًمي ضمقًمي ًمؾؿًؾؿلم أصٌحً

 أن ًمـو ومحؼ شمزال، وال اًمعؾامء، همالء مـ دؤب قمؿؾ سمػضؾ

 أيضًو، اًمًقوؾمقي جمول ذم سمصامت احلريمي ههلذ إن كؼقل:

 اهلـديي. اًمؼورة ؿمٌف ؾمقوؾمي ذم وسموألظمص

 اًمنمقمقي اإلمورة أن يقرن اًمؼدامك اًمػؼفوء مـ يمثػماً  إن -7

 اعمًؾؿي، األىمؾقي ذات اًمٌؾدان ذم مـف سمد ال اًمؼضوء وكظوم

 اًمتل اًمؼضويو وشمـحؾ يمؾؿتفؿ، وشمتقطمد ؿمؿؾفؿ جيتؿع ًمؽل

 اهلـد ذم اًمعؾامء أومتك وًمذًمؽ ًؾؿ،اعم اًمؼويض سمتٍمف شمتعؾؼ

 األمػم كصى سمقضمقب قمؾقفو اإلكجؾقز ؾمقطرة سمعد

 اعمحوؾمـ أسمق اًمشقخ هق سمف سموًمعؿؾ ىموم مـ وأول واًمؼويض،

 سمقفور واليي ذم (8)قمقياًمنم اإلمورة أكشل ومنكف (8)ؾمجود حمؿد
                                                           

م(  يمـون يـتؿـل إمم 8721ــ8668أسمقاعمحوؾمـ حمؿد ؾمـجود سمــ اعمقًمـقي طمًــ سمخـش )   (8)

ـ  "هبـًف"مقوع سمؿديريي سمتـف مـ واليي سمقفور، مـ مشوخيف واًمده طمًـ سمخش، واًمشقخ طمً

واًمشقخ قمٌد اًمؽوذم اإلًمـف آسمـودي ، ختـرج ذم اعمدرؾمـي اًمًـٌحوكقي إًمـف آسمـود قمـوم  اًمؽوكػقري،
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 أىمًوم حتتفو وأكشئً اًمٌالد، هلذه اًمؼديؿي اًمقاليوت إطمدى

 قمغم واحلػوظ اإلؾمالمقي، واًمدقمقة ول،اعم وسمقً اًمؼضوء دار

                                                                                                                       

هـ، ودّرس ذم مدرؾمي أكقار اًمعؾقم، )همقو( وهـق اًمـذي ىمـوم سمتجديـد هـذه اعمدرؾمـي، 8145

هـ صمؿ اكؼطعً صؾتفو مـفو سمعد ىمؾقؾ، وؾموهؿ ذم احلريمـوت 8114وأحلؼفو سمـدوة اًمعؾامء قموم 

ـ اًمقـمـقي، يمون أمقـًو قمومًو جل ؿعقي اًمعؾامء اهلـد، وًمف دور رئقز ذم شمشؽقؾ هـذه اجلؿعقـي، ومـ

يمـون راؾمـخًو ذم  "ًمقاليوت سمقفـور وأريًـي "اإلمورة اًمنمقمقي"ضمالئؾ أقمامًمف شملؾمقس مـظؿي 

اًمعؾؿ، طمًـ اًمتخطـقط ًمؾـؼمامٍ اًمعؾؿقـي واًمدقمقيـي واًمًقوؾمـقي كشـقطًو متقؼظـًو ذا محـوس 

 تضؾع مـ قمؾقم اًمًقوؾمي.وضمديي، مل يقضمد ًمف كظػم ذم اًمعؾامء ذم اًم

إن مـظؿي اإلذاف اإلؾمالمل األهؾقي ذم واليي سمقفور اعمدقمقة سموإلمورة اًمنمـقمقي )سمقفـور  (8)

م قمغم يد اًمشقخ أيب اعمحوؾمـ حمؿد ؾمـجود 8748وأريًف وضمفوريمفـد( ىمد أؾمًً قموم 

ي ذم سمتـف قموصؿي واليي سمقفور، وهل مـ أهؿ اعمـظامت اإلؾمالمقي األهؾقي، وأوؾمعفو رقموي

وقمـويي سمشمون مًؾؿل صمالث واليوت ؿمامًمقي ذم اهلـد، ًمؼد أدت اعمـظؿي أقمامالً ضمًـقؿي 

ذم إـمورة أهداومفو، واهتؿً سمجوكى اإلذاف اًمديـل ومعوجلي اًمؼضويو اًمػؼفقي واًمؼضوء 

اًمنمقمل اإلؾمالمل سمتحًلم احلوًمي اعموديي واعمفـقي ًمؾؿًـؾؿلم، ومؼـد أكشـلت معفـديـ: 

ٌققشمر، وآظمرمهو ًمؾتؽـقًمقضمقي واًمؽفرسموء، ويؽـقن ًمؾؿـظؿـي أطمدمهو ًمؾتدريى قمغم اًمؽؿ

اشمٌوقمًو ًمؾؿصطؾح اإلؾمالمل، وهلو ظمدموت ضمؾقؾي أؾمـدت هبـو إمم  "أمػماً "رئقس يًؿك

األمي ذم صقرة سمقً اعمول، ودار اًمؼضوء اعمريمزيي وومروقمفو اًمٌوًمغـي إمم صمالصمـلم، واعمعفـد 

ديريوت ومـوـمؼ خمتؾػـي، وأمـو اًمتؼـل مع معوهد شمؼـقي أظمرى، ومًتشػقوت قمديدة ذم م

األىمًوم اًمتوسمعي هلو ومفل دار اًمؼضوء، ودار اإلومتـوء، وىمًـؿ اًمـدقمقة واإلرؿمـود، وىمًـؿ 

شمـظقؿ اعمًؾؿلم، وىمًـؿ اًمتعؾـقؿ، وىمًـؿ اًمتـدريى قمـغم اإلومتـوء واًمؼضـوء، ومعوهـد 

اًمتدريى اعمفـل وراسمطي اعمدارس. وىمًؿ ؿممون اعمًوضمد ومـو إمم ذًمـؽ ، وشمعؿـؾ اآلن 

رة اًمشقخ ؾمقد كظوم اًمديـ اًمؼوؾمؿل وهق األمـلم اًمعـوم هلقئـي ىمـوكقن األطمـقال حتً إمو

 اًمشخصقي ًمعؿقم اهلـد يمذًمؽ.
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 قمدة ذم اآلن اًمـظوم هبذا ويعؿؾ وؿمعورهؿ، اعمًؾؿلم هقيي

 مـ اعمًؿؾي األىمؾقي ذات اًمٌؾدان ذم ويمذًمؽ اهلـد، واليوت

 وهمػمهو اجلـقسمقي وإومريؼقو ومقريشس، وأمريؽو، سمريطوكقو،

 أيدي قمغم متً ىمد اخلدموت هذه أن ريى وال اًمٌؾدان، مـ

 احلريمي. هبذه وـمقدة مٌوذة صؾي هلؿ يموكً رضمول

 اًمنميعي أن وذًمؽ اهلـد، ىمقاكلم سمـقد مـ سمـد شمؼـلم شمؿ ًمؼد -81

 ذم مًؾامً  ومقفو اخلصؿلم يمال يؽقن حمويمامت ذم احلويمؿي هل

 هذا ويعرف ظموصي،  اًمشخصقي سموألطمقال شمتعؾؼ ىمضويو

  ومع م8715 (8)"اًمنميعي اًمتامس ىموكقن"سمـ اهلـد ذم اًمؼوكقن

 سمعد ضمفقداً  سمذًمً اًمديؿؼراـمقي حلؽقميا أن األؾمػ

 أطمقاهلؿ قمـ اعمًؾؿلم صؾي ىمطع ذم اًمٌالد اؾمتؼالل

 طمضورة اإلؾمالمقي، األمي هقيي هبو شمتصؾ اًمتل اًمشخصقي

 ًمؾؼمعمون اعمتقهقره احلول هذه ظمطقرة إمم ومـظراً  وديوكي،

 قمغم اًمعؾامء مجع إمم ديقسمـد اًمعؾقم دار سمودرت واعمحويمؿ
                                                           

م ذم قمفد االؾمتعامر اإلكجؾقـزي سمػضـؾ 8715شمؿ شمصـقػ ىموكقن اًمتامس اًمنميعي، ؾمـي  (8)

ضمفقد األقمضوء اعمًؾؿلم ًمؾؿجؾس اًمتنميعل اعمريمزي، وظمالصي مـو هيـدف إًمقـف هـذا 

ًؾؿلم يتٌعقن ًمزامًو ىموكقن األطمقال اًمشخصقي اإلؾمـالمقي ذم ظمصـقموهتؿ اًمؼوكقن أن اعم

اعمتعؾؼي سموإلرث، واًمـؽوح وومًخف، واًمطالق واإليـالء، واًمظفـور، واًمؾعـون، واخلؾـع، 

واعمفر، واًمـػؼي، وصمٌقت اًمـًى، واألموكوت، وطمؼ اًمشػعي، واهلٌي، واًمقىمً وهلؿ ظمقور 

، وىمـد متؽــ اعمًـؾؿقن مــ صـقوكي ىمـوكقن ذم األظمذ سمف ذم معومالت اًمقصـقي واًمتٌــك

 األطمقال اًمشخصقي اإلؾمالمقي سمعد هذا اًمتؼـلم إمم طمد يمٌػم.
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 ومؽريي مدارس ممثغم إمم ًمدقمقةا ووضمفً واطمد، رصقػ

 سمؿديـي قمؼدت كدوة ذم ًمؾؿشوريمي اهلـد ذم متقاضمدة خمتؾػي

 وىمد اًمؼضقي، هذه ذم ًمؾتػؽػم "مقمٌوءي" شمورخيقي ؾموطمؾقي

 ًمف يقضمد ال اعمًؾؿلم مـ يمٌػماً  اضمتامقموً  اًمـدوة هذه ؿمفدت

 فمفراين وسملم االضمتامع هذا ذم شمؿّ  وىمد اًمٌالد، شموريخ ذم مثؾ

 اًمشخصقي األطمقال ىموكقن هقئي شمشؽقؾ ءاًمعؾام يمٌور

 ممصمراً  مقطمداً  رصقداً  شمعتؼم اًمتل (8)اهلـد ًمعؿقم اإلؾمالمقي

                                                           

 هــ/8174أؾمًً هقئي ىمـوكقن األطمـقال اًمشخصـقي اإلؾمـالمقي ًمعؿـقم ا هلــد ؾمــي    (8)

سملم قمدد ًمػقـػ مــ اًمعؾـامء واعمثؼػـلم اعمًـؾؿلم، ويمـوكقا يؿثؾـقن اعمـدارس  م 8754

ققمي، حتً رئوؾمي اًمشقخ اعمؼريء طمؽقؿ اإلؾمالم حمؿد ـمقى طمػقـد اًمػؽريي واًمعؼؾقي اعمـ

م( رئقس دار اًمعؾقم /ديقسمـد وهق اًمذي اظمتـػم 8761هـ/8211اإلموم اًمـوكقي )ت/

م( أول أملم 8778هـ/8284أول رئقس ًمؾفقئي سمقـام قملم اًمشقخ مـي اهلل اًمرمحوين )ت/

سمتعـديؾ األطمـقال اًمشخصـقي  قموم ًمؾفقئي، قمـد مو دمووزت اعمحؽؿي اًمعؾقو إمم االىمـؽماح

ومـرض ىمـوكقن مـدين مقطمـد   يؼتيض ذم اًمدؾمتقر اهلـدي  22اإلؾمال مقي اؾمتـودًا إمم سمـد 

يـطٌؼ قمغم مجقع ـمٌؼوت اًمشعى يمؾقًو، يمون مـ أهؿ أهـداف هـذه اهلقئـي اعمحووًمـي وـد 

يي سموًمؼـوكقن اإلؾمـالمل احلػـوظ قمـغم ىمـوكقن  إدظمول أي شمعديؾ ذم اًمدؾمتقر اهلـدي، 

اًمنميعي اًمغراء، وشمطفـػم اعمجتؿـع   اًمشخصقي اإلؾمالمقي واًمدوموع قمـ طمقوض األطمقال

اعمًؾؿ اهلـدي مـ ساقموت قموئؾقي، وشمؼوًمقـد وـمؼـقس همـػم إؾمـالمقي ومـو إمم ذًمـؽ، 

يرأؾمفو اآلن ومضقؾي اًمشقخ ؾمقد حمؿد اًمراسمع احلًـل اًمـدوي رئقس كدوة اًمعؾـامء اًمـذي 

رئقس اًمثوًمٌ ًمؾفقئي، ويمون هق ظمؾقػـي ظمؾػ اًمشقخ اًمؼويض جموهد اإلؾمالم اًمؼوؾمؿل اًم

اإلموم أيب احلًـ قمكم احلًـل اًمـدوي ذم هذا اعمـصى، والشمزال اهلقئي متثؾ دورًا مرمقىمًو 

ل ـذم شمرؿمقد اًمصحقة اإلؾمالمقي، شمقضمقف اعمجتؿع وشمؽقيـ مـوخ األمـ واًمًالم، ومتضـ

 ىمدمًو إمم األموم.
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 حمقداً  اهلـديي احلؽقمي دمد ال طمتك اهلـقد، اعمًؾؿلم يؿثؾ

 مًؿققمي اآلن أصٌحً وىمد صقهتو، إمم اًمًؿع إصغوء قمـ

 قمغم مضوقمػوهتو دمحد وال ًمؾجامهػم، صمؼي ومقوع اًمؽؾؿي

 ذم شمرى يمام األظمرى8 اعمًؾؿي األىمؾقي تذا اًمٌؾدان

 اًمشخصقي األطمقال سمؼوكقن اقمؽمف طمقٌ مقريشس

 ىمؾقب قمغم ؾمؾطون صمؿي اًمؼضوء ًمدار وأصٌح اإلؾمالمقي،

 ومـحً واًمؼضويو، اعمحويمامت قمغم إرادهتو متكم اعمًؾؿلم،

 ذم اعمجفقدات هذه سمرزت يمام ىمضوئقي، ؾمؾطي مـ كققموً 

 األموم. كحق شمتؼدم شمزال وال اًمًوطمي قمغم اجلـقسمقي إومريؼقو

 سموإلمؽون يعد مل اإلؾمالم قمغم احلػوظ أن اًمشديد وسموألؾمػ

 كظوم" طمريمي سمدأت ومؼد اعمًؾؿي، اًمٌؾدان ذم طمتك

 اًمنميعي ًمتـػقذ (8)سمقشمق قمغم اًمػؼور ذي قمفد ذم "اعمصطػك
                                                           

سمويمًـتون ذم اًمػـؽمة مـو سمـلم قمـومل  م رئـقس وزراء8757ـ 8746ذو اًمػؼور قمغم سمقشمق  (8)

م، وًمد سمؿؼوـمعي الريموكو سمؿحوومظي اًمًـد، درس سمقشمق سمجومعي يموًمقػقركقو 8755ـ8758

سموًمقاليوت اعمتحدة، وضمومعي آيمًػقرد سموعمؿؾؽي اعمتحدة، ؿمغؾ مـصى وزيـر سموحلؽقمـي 

م، مـ مـصٌف ًمٌـمس 8744م واؾمتؼول قموم 8744ـ 8736اًمٌويمًتوكقي ذم اًمػؽمة مو سملم 

قمــ سمويمًـتون   اًمنمىمقي  م اكػصؾً سمويمًتون8758ب اًمشعى اًمٌويمًتوين، وذم قموم طمز

ًمتؽقن دوًمي سمـغالديس اعمًتؼؾي ورىمل سمقشمق هيعًو ظمالل ومؽمة هذه األزمي كوئٌـًو ًمـرئقس 

م اختذ ًمؼـى اًمـرئقس 8751اًمقزراء ومقزيرًا ًمؾخورضمقي، صمؿ رئقًًو ًمؾجؿفقريي، وذم قموم 

م إال أن االهتومــوت 8755قشمــق ذم اكتخوسمــوت قمــوم سمــدالً مـــ رئــقس اًمــقزراء، وومــوز سم

سموًمتالقمى ذم األصقات، واكتشـور أطمـداث اًمشـغى أدت إمم اإلـموطمـي سمـف ذم اكؼـالب 

 م(.8757قمًؽري، وأداكتف احلؽقمي اًمعًؽريي سمعدة ضمرائؿ ظمطػمة وملقمدم قموم )
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 طمريمي ىمقة احلريمي هذه وراء ويموكً سمويمًتون، ذم اإلؾمالمقي

 األومذاذ. ورضموهلو اعمدارس

 ًمؽل اًمعوعمل، اًمصعقد قمغم اًمؼقمقي ومتـي أصمور ىمد اًمغرب إن -88

 واخلرائط واجلـس، اًمعرق أؾموس قمغم اًمـوس يقزع

 اًمعروي هؿ واعمًؾؿقن اإلؾمالمل واًمعومل اجلغراومقي،

 شمقور ذم اًمزقمامء يمٌور ذاب وىمد اًمغرب، عمخططوت اخلوصي

 وهمٌ ورظمقص، همول يمؾ جيرف اًمذي واًمضالل اًمزيغ

 اًمعومل ؿمؿؾ اًمػتـي هذه متزق مل ضمػوءًا، وذهٌقا وصمؿلم،

 ذم وأظمقف اعمًؾؿ اعمرء سملم ومرق سمؾ ومحًى، اإلؾمالمل

 يتػرؾمقن اًمذيـ هؿ واًمعؾامء اعمًؾؿي، األىمؾقي ذات اًمٌؾدان

 قمؾقفو واًمؼضوء مـفو اًمتخؾص إمم ويٌودورن اًمػتـ هلذه

 مجقعوً  أهنؿ واحلؼ اًمراؾمقوت، اجلٌول صؿقد  ويصؿدون

 أو جموًملم ذم يعؿؾقن ومفؿ اًمديـقي، اعمعوهد هذه إمم يـتؿقن

 واعمثوسمرة، سموًمصؿقد أكػًفؿ يعقشقن ضمٌفتلم، قمغم

 كزقموت رهمؿ سموإلؾمالم اعمًؾؿلم قمومؾي صؾي ويقصمؼقن

 موديي. وإهمراءات كػًقي

 سمؿفؿتفؿ ىمومقا رضموالً  أكجًٌ أهنو اعمدارس طمريمي صمامر ومـ -84

 خمتؾػي وهقئوت ممؾمًوت وأكشلوا مـققمي، جموالت ذم

 اإلؾمالمقي اعمدارس شمتضؿـ ـ اإلؾمالمقي ياألم خلدمي

 سملم اًمتذيمػم ومرايمز اًمعٍميي، اًمتعؾقؿقي واعممؾمًوت

 وؿممون اعمًؾؿلم، همػم أوؾموط سملم واًمدقمقة اعمًؾؿلم
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 واحلريموت اًمًقوؾمقي واعمـظامت اهلل، ظمؾؼ ظمدمي

 هذه قمدد ويٌؾغ ذًمؽ، إمم ومو واإلصالطمقي االضمتامقمقي

 ومضالً  ومحًى، اهلـديي اًمؼورة ؿمٌف ذم آالف إمم اعممؾمًوت

 األظمرى. اًمٌؾدان ذم شمٌذل اًمتل اعمجفقدات قمـ

 هلذه اًمٌنميي اعمقارد شمقومر أهنو احلريمي هذه إكشوء ومقائد ومـ -81

 هذا ذم سموًمذيمر جيدر وممو اعمختؾػي، واجلؿعقوت اعممؾمًوت

 وهذه احلريمي، هذه مـٌع اهلـديي اًمؼورة ؿمٌف أن عمو أكف اًمصدد

 اًمؼدرات ذوي األيمػوء ًمرضمولا يمثرة كوطمقي مـ ظمطي أيمؼم

 إال واًمغرب اًمنمق أىمطور مـ ىمطراً  شمرى ومال واعممهالت،

 اعمدارس كظوم يٌؾغ وهبؿ اعمـطؼي، هذه مـ ظمؼماء ومقف ويقضمد

 اًمديـقي واجلومعوت اعمدارس وشممؾمس األىمطور، شمؾؽ إمم احلرة

 واًمديـ، واعمجتؿع اًمتعؾقؿ، طموضمقوت إمم سموًمـًٌي هـوك

 أمريؽو ذم احلؼقؼي هلذه قمؿكم جكؿقذ يشوهد أن ويؿؽـ

 اًمٌؾدان. مـ وكحقهو واًمقوسمون اجلـقسمقي وإومريؼقو وسمريطوكقو،

 اًمقؾموئؾ اظمؽماع ضمّراء طمديثي ومؽريي ىمضويو يقم يمؾ حتدث -82

 واًمًقوؾمي االىمتصوديي األكظؿي ذم وشمؼؾٌوت اعمًتجدة،

 يمام اعمخؾتػي8 ًمألديون اخلؾؼقي واعمثؾ اًمؼقؿ سملم يمٌػم وشمػووت

 ـمقٌي ضمفقد وشمٌذل أضمؾفو، مـ طمديثي ومؼفقي وىمضوي شمًتجد

 اعمًتقى قمغم اًمؼضويو هذه حلؾ اإلؾمالمل اًمعومل ذم

 قمغم اعمًؾؿي األىمؾقي ذات اًمٌؾدان ذم ذًمؽ يتؿ يمام اًمرؾمؿل،

 ذم اهلـد ًمعؾامء يمون وىمد اعمدارس، وظمرجيل اًمعؾامء أيدي
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 جمؿع"اًمراهـ اًمقىمً ذم ًمذًمؽ كؿقذج وظمػم أؾمٌؼقي، ذًمؽ

 ؾمامطمي سمتلؾمقًفو ىموم اًمذي سموهلـد (8)"ملاإلؾمال اًمػؼف

 أن ؿمؽ وال ،(4)اًمؼوؾمؿل اإلؾمالم جموهد اًمشقخ اًمؼويض
                                                           

إلؾمـالم م سمجفقد اًمشقخ اًمؼويض جموهد ا8766أكٌمء جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل ذم هنويي ؾمـي  (8)

( اًمتقصؾ إمم طمؾقل ًمؾؿشـؽالت 8اًمؼوؾمؿل ًمتحؼقؼ أهداف اضمتامقمقي ؾمومقي، مـ أمهفو )

( واًمٌحـٌ قمــ 4اًمـومجي قمـ اًمتغػمات االىمتصوديي واالضمتامقمقي واًمًقوؾمـقي واًمصــوقمقي )

( 2( وإضمراء اًمدراؾمـي عمصـودر اًمػؼـف اإلؾمـالمل )1احلؾقل عمًتجدات اًمعٍم احلديٌ )

اعمحؼؼلم اعمعوسيـ واعممؾمًوت اًمديـقي اعمقصمقق هبـو ذم اًمؼضـويو  وكنمومتووى وآراء اًمعؾامء

( واؾمتعراض مو يثور مـ اًمشٌفوت، ويـقرد مــ اإلؿمـؽوالت طمـقل ىمـقاكلم 3اعمًتجدة )

( وشمشـجقع 4اإلؾمالم مـ ىمٌؾ اعمًتنمىملم واآلظمـريـ، وشمؼـديؿ اًمـرأي اًمصـحقح قمـفـو)

ػفـورس ذم ؿمـتك اعمقوـققموت ( وإقمـداد اًم5اًمعؾامء اًمشٌون اعمتػـقىملم ًمقؽقكـقا سمـوطمثلم)

اًمػؼفقي، أمو مؼر اًمرئقز ومٌدهكم قموصؿي اهلـد، يرأؾمف اآلن اًمشقخ اعمػتل حمؿد فمػر اًمـديـ 

اعمػتوطمل، وظمؾػ اًمؼويض ذم أموكتف اًمعومي اًمشقخ ظموًمد ؾمقػ اهلل اًمرمحـوين رئـقس اعمعفـد 

ذم خمتؾػ اًمعوزم اإلؾمال مل سمحقدرآسمود، وؾمتؽؿؾ اعمجؿع طمتك اآلن قمؼد شمًع قمنمة كدوة 

 أمويمـ اًمٌالد.

م( ىموئـد 4114ـ 8714هق اًمشقخ اًمؼويض جموهد اإلؾمالم سمـ قمٌد األطمد سمـ إرادة اهلل)    (4)

ضمريء وظمطقى مصؼع مثوزم، ورضمؾ طمريمل وإداري، ومؼقـف اًمقاىمـع واًمعٍمـ، ىمـويض 

جمؿـع اًمػؼـف "اًمؼضوء وكوئى األمػم ذم مـظؿي اإلمورة اًمنمقمقي سمقاليي سمقفـور وممؾمـس 

سموهلـد، خترج ذم دار اًمعؾقم /ديقسمـد سمعد اؾمتػودة قمؾؿقي ـمقيؾـي مــ اًمشـقخ  "اإلؾمالمل

طمًلم أمحد اعمدين، واًمشقخ إقمزاز قمكم اًمديقسمـدي، واًمشقخ إسمراهقؿ اًمٌؾقووي وهمـػمهؿ، 

صمؿ قمؿؾ مدرؾمًو  ذم اجلومعي اًمرمحوكقي مقكؽػم ومـؽمة مــ اًمـزمـ، صمـؿ اظمتـػم أمقــًو قمومـًو 

قمؾقـف االظمتقـور يمـرئقس هقئـي ىمـوكقن األطمـقال  وىمـع   يمام  اًمنمقمقي،  ًمإلمورة  وىمووقوً 

م إصمرووموة اإلموم أيب احلًـ قمـكم احلًــل 4114اًمشخصقي اإلؾمالمقي ًمعؿقم اهلـد قموم 

اًمـدوي، ويمون مـ أقمضوء اًمتلؾمقس ًمؾفقئي، ويمون مـ أقمضـوء جمؿـع اًمػؼـف اإلؾمـالمل 

 سمدمشؼ، وهمػمهو مــ اًمدوزم )ضمدة( ودار اًمعؾقم  ًمـدوة اًمعؾامء، واعمجؿع اًمعؾؿل اًمعوزم

 اعممؾمًوت واعمـظامت.
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 مـ اإلؾمالمل ًمؾعومل اًمػؼفقي اعمجومع يعودل اعمجؿع هذا

 اجلؾقؾي. ظمدموشمف كوطمقي

 ومقفو سمام واعممًمػوت اًمؽتوسموت إن دمحد ال اًمتل احلؼوئؼ ومـ -83

 طمقل تحؼقؼياًم واعمؼوالت اًمعؾؿقي واألؾمػور اعمقؾمققموت

 وقمؾؿ واألصقل، واًمػؼف، واحلديٌ، اًمتػًػم مقاوقع

 اًمذيـ اًمعؾامء همالء معطقوت مـ وهمػمهو احلديٌ اًمؽالم

 سمؾدان ذم وظموصي قموم، سمقضمف اًمديـقي اعمعوهد ذم يتخرضمقن

 مـ واألهؿ اخلدموت، هذه مدار ومعؾقفؿ اعمًؾؿي، األىمؾقوت

 ًؾقؿي،اًم اجلودة مـ شمـحرف ىمؾام اًمؽتوسموت هذه أن ذًمؽ

 هبو شمتلصمر ومتووى يصدروا ومل اًمغرب، ُيرى ديـوً  يـحتقا ومؾؿ

 يؼطى ال طمتك احلؽقمي مـ وغط حتً اًمنميعي روح

 صػقهو. يتؽدر وال ضمٌقـفو،

 اإلؾمالمقي واًمصحقة اإلؾمالم إمم اًمعقدة محؾي أن واخلالصي

 اًمغرب، إمم اًمنمق مـ اًمعوعمل اًمصعقد قمغم احللم هذا ذم اؿمتدت اًمتل

 همػمهو، إمم مـفو أيمثر "اإلؾمالمقي اعمدارس طمريمي"إمم ؾفوومض يرضمع

 اًمتل احلريموت هذه أطمد يًتعرض ًمق أكف شملمؾ سملدكك اًمؼقل ومقؿؽـ

 جيد اًمدوزم، اعمًتقى قمغم واًمعنميـ قمنم اًمتوؾمع اًمؼركلم ظمالل كشلت

 ىموؾمؿ حمؿد اإلموم أؾمًفو اًمتل- اإلؾمالمقي اعمدارس طمريمي أن

 هذه سملمهقي أيضوً  اًمققم اإلؾمالم أقمداء فويعؽم مؼدمتفو، ذم -اًمـوكقشمقي

 اًمالديـقي أومؽورهؿ كنم ذم مـقعوً  ؾمداً  ويعتؼموهنو وشملصمػمهو، احلريمي

 (8).اًمعؾامكقي
                                                           

 . 24ـ14ص  اإلمام حمؿد قاسم الـاكوتوي،اًمرمحوين،    (8)
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 آزاء علناء العسب يف اجلامع٘ اإلسالمٔ٘ دْٓبيد
كؼدم ومقام يـكم آراء سمعـض قمؾـامء اًمعـرب اًمـذيـ زاروا اجلومعـي 

مهقي هذه اجلومعي ومؽوكتفـو اإلؾمالمقي ذم أوىموت خمتؾػي، ًمؽل شمتجغم أ

ذم ىمؾقب قمؾامء اًمعرب اعمشفقريـ اًمذيـ اؾمتـور اًمعرب سمػؽـرهؿ قمـؼم 

اًمعصقر، يؼقل ؾمامطمي اًمشقخ حمؿد سمـ قمٌد اهلل اًمًٌقؾ رئـقس ؿمـمون 

 احلرملم اًمنميػلم وإموم وظمطقى اعمًجد احلرام اًمًوسمؼ:

ــي "( 8) ــي، اجلومع ــي اعمٌوريم ــورة اجلومع ــكم سمزي ـــ اهلل قم ــد م ًمؼ

مقي دار اًمعؾـقم ديقسمــد وطمظقـً سمؿالىمـوة قمؾامئفـو ومشـوخيفو اإلؾمال

واًمؼوئؿلم قمؾقفو، وقمغم رأؾمفؿ ؾمامطمي اًمعومل اًمعالمي اًمشـقخ مرهمـقب 

اًمرمحـ، وىمد دمقًمً سملرضموئفو وأىمًومفو وهرت يمثػمًا سمام ؿموهدشمف مـ 

قمـويي وموئؼي وشمـظـقؿ مجقـؾ، وأقمجٌــل مـو ؿمـوهدشمف مــ ـمالهبـو مــ 

ؿ قمؾقف، وًمؼد هين يمثػمًا مو ؿموهدشمف مــ طمرصفؿ قمغم اًمعؾؿ ومثوسمرهت

هذه اعمؽتٌي اًمـودرة اًمتل شمػخـر سمـلكقاع اًمؽتـى وسمؽثـرة اعمخطقـمـوت 

 واعمطٌققموت اًمـودرة.

وإن دل هذا قمغم رء ومنكام يـدل قمـغم كشـوط اًمؼـوئؿلم قمؾقفـو، 
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وشمػوكقفؿ ذم ظمدمي اًمعؾؿ وأهؾف، وملؾملل اهلل هلؿ اًمتقومقؼ واًمًداد، وأن 

اإلؾمالم واعمًؾؿلم، وأن جيعؾفو مـؼمًا قموًمقًو ومشعاًل  يـػع هبذه اجلومعي

ًمـنم اإلؾمـالم  ييضء قمغم اًمٌالد اإلؾمالمقي سموًمعؾؿ اًمـوومع، وأن يقومؼفو 

ذم رسمقع ؿمٌف اًمؼورة اهلـديي واهلل اعمقومؼ. وصغم اهلل ؾمقدكو حمؿـد وقمـغم 

 أهؾف وصحٌف وؾمؾؿ.

( وىمد قمؼم قمـ مشـوقمره معـوزم اًمـديمتقر قمٌـد اهلل سمــ قمٌـد 4)

ــدقمقة ا ــوف واًم ــالمقي واألوىم ــمون اإلؾم ــر اًمش ــل وزي ـــ اًمؽميم عمحً

 واإلرؿمود ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي ًمدى زيورشمف اجلومعي:

ــل سمزيــورة هــذه " ؿمــوءت إرادة اهلل ؾمــٌحوكف وشمعــومم أن يؽرمـ

اجلومعي اًمعريؼي اًمتل أؾمًً قمغم اًمتؼقى ًمتحوومظ قمـغم طمػـظ اًمؼـرآن 

اًمعريب، وذًمؽ ذم مقاضمفي مو  وومؼف اًمًـي واًمتخوـمى واًمؽتوسمي سموًمؾًون

ظمطط ًمف اإلكجؾقز مــ شمغريـى اعمًـؾؿلم وقمؾؿــتفؿ ذم ؿمـٌف اًمؼـورة 

اهلـديي، وىمد ىمومً اجلومعي سمدور رائد مـذ أؾمًً ىمٌؾ أيمؼم مــ ىمـرن 

ورسمع ىمرن مـ اًمزمون، وظمرضمـً ًمؾؿًـؾؿلم قمؾـامء أضمـالء، وومؼفـوء 

ظ قمـغم ودقموة، ومػتلم ال حيصقن قمددًا، وأؾمفؿً أيام إؾمفوم ذم احلػو

اًمشخصــقي اإلؾمــالمقي عمًــؿكم اهلـــد، ووصمؼــً قمالىمــتفؿ سمــنظمقاهنؿ 

اعمًؾؿلم وكنمت سمقـفؿ اًمثؼوومـي اإلؾمـالمقي، وإين أؾمـلل اهلل ؾمـٌحوكف 
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وشمعومم أن حيػظ هذه اجلومعي،  وأن يقضمد اجلومعوت اإلؾمالمقي خلدمي 

ديـــف، وأن حيؼــؼ جلومعــي دار اًمعؾــقم ظمطــقات أظمــرى مـــ اًمتؼــدم 

اًمعالىموت مع اعمًؾؿلم، واهلل اعملمقل سمحًـ اًمؼٌقل، واًمتطقر، وشمقصمقؼ 

 ."وإكف ؾمؿقع اًمدقموء

 "اعمــور"( وىمد قمؼم اًمعالمي اًمشقخ رؿمقد روو صوطمى جمؾي 1)

 قمـ اكطٌوقموشمف هبذه اًمؽؾامت اًمصودىمي اعممصمرة:

 "أزهـر اهلــد"قمغم أكـل رأيً ذم مدرؾمي ديقسمـد اًمتل شمؾؼى سمـ"

ػـع قمظـقؿ، وهـذه اعمدرؾمـي هنضي قمؾؿقي ضمديدة أرضمق أن يؽقن هلـو ك

خلؾػوء اًمشقخ وزم اهلل اًمدهؾقي، وإكـل سمعد مذايمرة سمعض أقمالمفؿ ذم 

طمول اًمتعؾقؿ قمــدهؿ، ظمطٌـً ومـقفؿ ظمطٌـي ـمقيؾـي ذم اطمتػـول قمـوم 

اضمتؿع ومقف اعمدرؾمقن واًمطؾٌي، أودقمتفو هذه االىمؽماطموت وهمػمهو مــ 

ؼـقين اًمـصوئح اًمتل ظمطرت قمغم سموزم ذم ذًمؽ اعمقىمػ، ومرأيتفؿ ىمـد واوم

ذم مجقع مو ىمؾتف، سمؾ يموكقا ىمد ؾمٌؼقا إمم اًمػؽر واًمعؾؿ سمٌعضف مـ ىمٌـؾ، 

 ."مجعقي األكصور"وأؾمًقا مجعقي ديـقي ًمؾؿدرؾمي ؾمقاهو

لء ذم اهلـــد يمــام ىمــرت سمرؤيــي مدرؾمــي ـومــو ىمــرت قمقـــل سمشــ

وال هرت سمٌمء هـوك يمنوري هلو، وسمام الح هلو مـ اًمغػمة "ديقسمـد"

رؾمي، ويمون يمثػم مـ إظمـقاين اعمًـؾؿلم ذم واإلظمالص ذم قمؾامء هذه اعمد

سمالد خمتؾػي يذيمرون زم هذا اعمدرؾمي، ويصػ رضمول اًمدكقو مـفؿ قمؾامءهو 
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سموجلؿقد واًمتعصى، ويظفرون رهمٌتفؿ ذم إصالح وشمعؿقؿ كػعفو، وىمـد 

رأيتفؿ ـ واهلل احلؿد ـ ومقق مجقع مو ؾمـؿعً قمــفؿ مــ صمــوء واكتؼـودا، 

د مـ مجقع مـ قمرومً مــ قمؾـامء وأرضمق أن يصدق فمـل ومقفؿ سملهنؿ أسمع

اإلؾمالم اًمديـقلم قمـ اجلؿقد واًمغرور وؾمتؽقن اًمصؾي سمـلم مدرؾمـتفؿ 

 ومدرؾمي دار اًمدقمقة واإلرؿمود ومجوقمتفو دائؿي إن ؿموء اهلل شمعومم.

هذا وإن ًمؾعؾؿ اًمديـل سمؼقي ذم معوهد ومدارس أظمرى مـ اعمدن 

 اآلهؾي سموعمًؾؿلم يمدهكم وًمؽـوؤ والهقر.

اًمتعؾــقؿ اًمــديـل يمــون ىمــد وــعػ ذم ؾمــوئر  ومجؾــي اًمؼــقل إن

األىمطور، وىمد ـمػؼ جيدد ىمقشمف ويعقد مو ومؼد مـ اؾمتؼالًمف ويصـؾح مـو 

ومًد مـ ـمرىمف وأؾمـوًمقٌف، ويقؿمـؽ أن يظفـر أصمـر اإلصـالح وكتقجـف 

 (8)."ىمٌؾ فمفقرمهو ذم األزهر "ديقسمـد"ذم

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

                                                           
 .414-872، صاإلمام األكرب حمؿد قاسم الـاكوتوي وجفوده يف إطالء كؾؿة اا   (8)
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 باجلامع٘ إعجابُ ٓبدٖ إىكلٔزٖ جاسْس
 إال م8635 قموم صمقرة غمقم مه يؽـ مل طملم ذم اجلومعي أؾمًً

 صػوً  ىمومقا ظموصي اجلومعي وقمظامء قمومي، اعمًؾؿلم أن وسمام ؾمـقات، شمًع

 احلؽقمي وىمػً م8635 قموم حترير طمرب ذم اإلكؽؾقز مقاضمفي ذم صػوً 

 اإلؾموءة، يمؾ فمـقهنو هبؿ وؾموءت قمـقػوً  قمدائقوً  مقىمػوً  مـفؿ اإلكؽؾقزيي

 ؾمؾًؾي ومؽوكً وعمرصود،سم هلؿ ووىمػً سمف يؼقمقن مو قمغم اًمرىموسمي وؿمددت

 وقمـ ضمفر قمـ وكشوـموهتو اجلومعي قمـ مًتؿرة واًمتحؼقؼ اًمتػتقش مـ

 طمويمؿ (8)(JOHN STRACHEY)اؾمؽمجيل هضمون" ومٌعٌ قمؾـ،

 سمومر ضمون اعمدقمق اخلوص أمقـف االحتوديي أشمراسمراديش واليي

(JOHNPOMER) ًمقجري م8653هـ/8478 قموم ذم اجلومعي إمم 

 اإلؾمالم قمؾامء وكشوـموت وأهداومفو اجلومعي قمـ هيي حتؼقؼوت

ضمون "، ومزار إًمقف شمؼريره ويؼدم "اًمعؾقم/ديقسمـد دار"سمًتور ومتًؽميـ

                                                           

م( وًمـد ذم 8715يموكقن األول ديًـؿػم  87ـ8641يقكقق  3هق اًمًػم ضمقن ؾمؽمجيل ) (8)

 اًمنمىمقي، وقمؿـؾ ذم اهلـديي قمؼم ذيمي اهلـد  "سمـغول"ي اخلدمي اعمدكقي ذمًمـدن، ودظمؾ يمؾق

م أصٌح اعمػـقض 8644اعمؼوـمعوت اًمشامًمقي اًمغرسمقي واطمتؾ مـوصى هومي  يمثػمة، وذم قموم 

  http;/en.wikipedia org/wiki/main.اًمػضوئل ذم اعمؼوـمعوت اًمقؾمطك



 توًًماالاًمتالاًم
 878 وتأسيسه جلاهعح دارالعلىم/ ديىتند حمود قاسن النانىتىياألكرب اإلهام 

 

 

اجلومعي، واـمؾع قمغم كشوـموهتو، ويمتى اكطٌوقموشمف قمـفو إمم أطمد  "سمومر

أصدىموئف، وشمقؾمع ذم شمػوصقؾف، وىمورن اًمقوع اًمتعؾقؿل ذم اجلومعي 

ومشوهداشمف شمعٌػمًا قمؾؿقًو  سموجلومعوت اًمؼميطوكقي، وقمؼم قمـ اكطٌوقموشمف

دىمقؼًو، يٌعٌ قمغم اًمعجى، ويعلم قمغم معرومي مقاىمػ اجلومعي اًمعؾؿقي 

إمم طمد ال سملس سمف، وهذه اًمؼصي شمعقد إمم أوائؾ قمفد كشلة اجلومعي، 

 وومقام يكم شمرمجي رؾموًمتف هذه:

م ظمالل ضمقًمتـو سمرومؼي 8653/مـ يـوير قموم 11كزًمـو ذم "

ًمؾٌالد اًمنمىمقي  (LIEUTENANT GOVERNOR)احلويمؿ اًمـوئى 

إن اعمًؾؿلم ىمد اختذوا مدرؾمي  "ومؼول ؾمعودة اًمـوئى : "ديقسمـد"ذم 

مـووئي ًمؾحؽقمي، ومودظمؾ هذه اعمدرؾمي يملكؽ همريى، واكظر موذا 

يعؾؿقن ومقفو؟ ومو مهقمفؿ وأهداومفؿ؟ ومدظمؾً اعمديـي يقم األطمد 

ًمػووؾي /مـ يـوير واعمديـي كظقػي أكقؼي، وأهؾفو ذم ذروة األظمالق ا18

واًمصالح، مع سممس وومؼر يرشمًامن ذم وضمقهفؿ. ومًلًمً قمـ اعمدرؾمي 

ومدًمقين قمؾقفو طمتك اكتفقً إًمقفو، ومنذا أكو سمؼوقمي واؾمعي األـمراف، هبو 

أوالد يػؽمؿمقن احلٍم، وسملم أيدهيؿ اًمؽتى قمغم اًمطووالت، وسمقـفؿ 

ـموًمى يمٌػم. ومًلًمً اًمطالب قمـ معؿؾفؿ: مـ هق؟ وملؿمور واطمد 

ـ أمره وىمؾً: يمٌػم يتقؾمطفؿ وىمول:هق ذا؟ ومعجًٌ ممـفؿ إمم ـموًمى 
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: موذا يدرس ـمالسمؽ؟ ومؼؾً ًمف (8)أهق ذا يؽقن مدرؾموً 

كدرؾمفؿ اًمؾغي اًمػورؾمقي، صمؿ دمووشمف، ومنذا أكو سمرضمؾ رسمعي مـ "وملضموب

اًمؼقم ًمقس سموًمطقيؾ وال سموًمؼصػم، أزهر اًمؾقن، ضمقؿؾ اعمـظر، سملم يديف 

اؾمتؿعً ًمف ومنذا هق صػ مـ ـمالب متؼدمل اًمًـ، ومدكقت مـف، و

ينمح سمحثًو مـ سمحقث اعمثؾٌ. وىمؾً ذم كػز: إهنؿ يدهشقن طملم 

يرون همريًٌو ىمودمًو إًمقفؿ، وًمؽـ مل يقل أطمد مـفؿ إزم اهتاممًو، ومجؾًً 

إًمقفؿ،  أصغل أذين إمم مو يؼقل األؾمتوذ، وىمضقً قمجٌل إذ ـمرق أذين 

ك مـ أؾمؿعف طمت مـ ىمقاقمد قمؾؿ اعمثؾٌ اًمغريٌي اعمًتعصقي مو مل

ىمط، صمؿ هنضً قمـفؿ إمم رواق آظمر مـ أروىمي  (4)"اؾمؼمكغر"اًمديمتقر 
                                                           

م( مدرس اًمؾغي 8786هـ/8145تهق مقالكو مـػعً قمكم سمـ سمؾـد سمخش اًمديقسمـدي )   (8)

هـ( سمعد مـو أهنـك 8478اًمػورؾمقي، ويمون طمديٌ اًمعفد سموًمتعقلم مدرؾمًو ذم اًمعوم كػًف )

دراؾمتف، سمدأ سمشغؾ مـصى مدرس ومورد، صمؿ قملم مدرؾمًو قمرسمقًو سمعد ؾمـقات، واؾمـتؿر 

م)اًمروقي( و يمون قموعمًو يمٌػمًا سمورقمـًو 8711هـ /8186ذم اًمتدريس سموجلومعي طمتك قموم 

اهلقئي واهلـدؾمي واحلًوب واًمػؼف واًمػرائض ًمف رؾموًمي سمًقطي سمـوألردو ذم اعمقاريـٌ، ذم 

وأطمد اًمػؼفوء اعمشفرويـ، ممـ ىمرأ اًمعؾؿ قمغم مقالكو يعؼقب سمـ ممؾقك اًمعـكم اًمــوكقشمقي 

هـ، ودرس مدة ذم 8186هـ واقمتزل قمـفو قموم 8462وهمػمه، سمدأ دراؾمتف سموجلومعي قموم 

ودرس هبو زموكـًو، شمـقذم  "يموكٌقر"سمـ "ضمومعي اًمعؾقم"إممصمؿ اكتؼؾ  "ومتحٌقري"مدرؾمي  

، وشمذيمرة مشوهػم هــد ًمـألدوري ص: 6/8163كزهي اخلقاـمر "ذم يموكٌقر، ودومـ هبو، 

125. 

ًتنمق كؿًووي )( (LOUIS SPRINGERهق ًمقيس ؿمؼم كجر    (4) ـتغؾ 8671ـ8681م م( اؿم

سمقي ذم ضمومعـي سمـرًملم، وشمـرضمؿ م وقمؾؿ اًمعر8624ذم مدرؾمي دهكم ومطٌعي يموًمؽقشمو ذم اهلـد قموم 
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اعمدرؾمي، ومنذا أكو سمشقخ سملم يديـ ـمالب ذم صمقٌوب رصمي شموومفي، سمقنمح 

هلؿ األؾمتوذ اخلالوموت ذم اًمشؽؾ اًمثوين مـ اعمؼوًمي اًمًودؾمي مـ 

األىمؾقدس، واًمشقخ متؿؽـ مـ هذا اًمعؾؿ، ومردمؾ ذم قمروف 

 (8)أن قمؾؿ األىمؾقدس يملن روطمف ىمد طمؾًضمل إمم وذطمف اردموالً يق

ومقف ومتحػمت ودهشً، وـمرح اًمشقخ قمغم شمالمقذه ظمالل ذًمؽ ؾمماالً 

قمقيصًو مـ أؾمئؾي اجلؼم واعمؼوسمؾي اهتؿً قمؾؿل سموحلًوب، وشمغؾى قمكم 

احلػمة واًمدهشي، وموؾمتخرج سمعض اًمتالمقذ ضمقاسمًو صوئًٌو، وىمؿً قمـفؿ 

درؾمي، ومنذا أكو سمشقخ سملم يديـ ألشمقضمف إمم رواق صموًمٌ مـ أروىمي اعم

واًمًٌامت يمتوب مـ يمتى احلديٌ وخؿ يؾؼل درؾمف قمغم اًمطالب، 
                                                                                                                       

وكنم اًمعديد مـ اًمؽتى اًمعرسمقي مـفو: يموشمى)يمشوف اصالطموت اًمػـقن( ًمؾتفـوكقي، و)اإلشمؼـون 

ــذهى(  ــوب)مروج ا ًم ـ يمت ــ ــزءاً م ــي ضم ــؾ إمم اإلكجؾقزي ـققـمل، وكؼ ــرآن( ًمؾًـ ــقم اًمؼ ذم قمؾ

ــقل حمؿــد  ــوً ذم ؾمــػمة اًمرؾم ــػ أيضــوً يمٌت ــؾؿًمؾؿًــعقدي، أًم ــف وؾم ــكم اهلل قمؾق ــع: ص . يراضم

http;/en.wikipedia. org/wiki/main 

هــ، 8463قمـوم  "معؾـؿ ؿمـون"وهق اًمشقخ ؾمقد أمحد اًمدهؾقي: قملم مدرؾمًو سمدرضمـي   (8)

وظمؾػ اًمشقخ حمؿد يعؼقب اًمـوكقشمقي رمحف اهلل ذم مـصى ريوؾمي هقئـي اًمتـدريس قمـوم 

هـ، يمـون 8115هـ طملم شمقذم اًمـوكقشمقي، واؾمتؿر ذم مـصى اًمتدريس طمتك قموم 8114

ىمـد رزق "ذم قمؾقم اًمريويض، ويمون اإلموم حمؿد ىموؾمؿ اًمـوكقشمقي يؼقًمف ومقف:أوطمد زموكف 

اهلل شمعومم اعمقًمقي ؾمقد حمؿد أمحد ذم ومـقن اًمريويض اًمؽػـوءة واعمـوؾمـٌي سموًمؼـدر اًمـذي ال 

ــقن ــف خمؽمقمــق هــذه اًمػـ ــع سم ــون يتؿت ــي ًمعــوم  "يؼــؾ قمــام يم ـــ، 8471شمؼــورير دوري ه

 )اًمروقي(.81ص:
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صمؿ ارشمؼقً سمعض اًمًالمل ألكتفل إمم  (8)اًمعريضي شمرومض قمغم ؿمػتقف

ًمدور اًمثوين مـ اًمرواق، ومنذا أكو سمٌققت مًتؼػي ذم صمالصمي مـ ضمقاكٌفو، 

ضمعجعي وال يتقؾمطفو ومـوء صغػم، سمف أقمؿقون يزجمران، ومؽـً أؾمؿع 

أرى ـمِحـًو وموؾمؽمىمً اخلطك إًمقفو ًمعكم أدرك ؿمقئًو ممو يؼقًمقن، ومنذا هبام 

يذيمران درس يمتوب مـ يمتى اهلقئي، إذ ىمول أطمدمهو ًمصوطمٌف، أظمل، مل 

أؾمتققمى اًمشؽؾ اًمعرود اؾمتقعوسمًو يموماًل ذم حمورضة أمس، وموذطمف 

 زم إذا يمـً اؾمتققمٌتف. ومعرض األقمؿك اآلظمر اًمدقمقي، وظمط ظمطقـموً 

ذم راطمتف، وسمدأ يثٌتف، صمؿ شمٌودال كؼوؿمًو طمودًا طمقًمف، سمغتـل وطمقزين، 

مدير اعمدرؾمي اًمتل شمتؾؼقً "اًمًػم سمريغر"وظمقؾ إمم حمورضات 

اًمدراؾمي ومقفو ـ وىمؿً قمـفام، واكتفقً إمم سمقً ذي مخًي أسمقاب، ومنذا 

أكو سمصغور األـمػول ىمد ضمؾًقا يعؾقهؿ أدب ووىمور إمم أؾمتوذهؿ، 

ًمـحقيي واًمٍمومقي. واًمػصؾ اًمثوًمٌ قمومر سمدروس يؼرأون اًمؽتى ا

 اًمعؾؿ اعمـؼقل.

وشمقضمفً إمم اًمًؾؿ اآلظمر، ومـزل يب إمم اًمدور األريض، وأكو 

أفمـ أن اعمدرؾمي شمـحٍم ذم هذه األسمـقي اًمتل دمقًمً ومقفو، إذ ًمؼقً 

                                                           

رمحف اهلل ـ رئقس هقئي اًمتدريس  حدث حمؿد يعؼقب اًمـوكقشمقي ـًمعؾف يشػم إمم اًمشقخ اعم   (8)

 سموجلومعي، ومؼد يمون ومضقؾتف يتقمم مـصى ريوؾمتفو مـ أوائؾ كشلهتو )اًمروقي(.



 توًًماالاًمتالاًم
 873 وتأسيسه جلاهعح دارالعلىم/ ديىتند حمود قاسن النانىتىياألكرب اإلهام 

 

 

ًُ إًمقف مو يمون خيطر سمٌوزم، ألؾمتقصمؼ مـف، ومرومض وىمول: إن  رضماًل، ومتػش

يؿ ىمًاًم آظمر، ومًلًمتف قمـ مؽوكي، وملظمذين إمم ًمتدريس اًمؼرآن اًمؽر

اعمًجد، ومقضمدت أـمػوالً صغورًا ضمدًا يؼرأون اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم 

ومقضمدت اعمدرس ىمد أظمذ ـمػاًل صغػمًا  (8)ًمؾؼرآن يمػقػ يعؾؿفؿ طموومظ

ورضسمف رضسمًو مؼمطمًو، ومٍمح اًمطػؾ، ومؼؾً ًمدًمقكم: مو أفمؾؿ أن حيؿؾ 

ومضحؽ اًمرضمـؾ وىمـول: إكف اًمصغور قمغم مثؾ هذه اجلفقد اًمشوىمي، 

اًمـصح واخلػم هلؿ وإن يمون يٌدوا فمؾاًم. وإن شمعقيد اًمطالب ـ مـ اًمققم 

األول ـ قمغم حتؿؾ اعمشوق هل اعمصؾحي واحلؽؿي سمعقـفو، يمام أكف 

يًتقضمٌف مقاضمفي اعمعوكوة اًمتل يؾؼقهنو ذم طمقوهتؿ ذم اعمًتؼٌؾ، وهؾ 

اجلفقد اعمضـقي همػم سمؼل ذم اعمًؾؿلم اًمققم رء مـ قمزائؿ  األمقر و

 هذه؟ وإًمقف يرضمع اًمػضؾ ذم احلػوظ قمغم مو شمٌؼك مـ معومل اًمديـ.

وشمًوءًمتف قمام ىمرأت ذم اًمصحػ ذم اًمعوم اعمويض مـ إكوـمي 

ي أطمد مـفؿ؟ ومؼول:كعؿ، قمامئؿ اًمتخرج سملرسمعي مـ متخرجيفو، هؾ صمؿ
                                                           

شمـؿ  "مظػـر كجـر"مـ مديريي "سمقل"يعـل سمف احلوومظ كومدار ظمون، وهق مـ مقاًمقد ىمريي   (8)

ـــ ك ــوزم م ــوم اًمت ــالب ذم اًمع ــًو ًمؾط ــًو وحمؼؼ ــف مدرؾم ــوم شمعققـ ــق قم ــي وه ــلة اجلومع ش

م، طملم أكٌمء ىمًؿ حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ واؾمتؿر ذم ظمدمـي اًمؼـرآن 8645هـ/8462

م 8741هــ/8117اًمؽريؿ  وحتػقظ اًمطالب كحـق مخًـي ومخًـلم قمومـًو طمتـك قمـوم 

وظمّؾػ شمالمقذ يمثػميـ. وىمرأ قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ قمدد هوئؾ سمجوكى مئـوت ممــ طمػـظ 

 فؿ مـ أؾموشمذة اًمدار كػًفو. )اًمروقي(قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ. ويمثػم مـ



 874 جهىد اإلهام النانىتىي يف علن احلديث وريادج احلزكح التعليويح يف اهلند
 

 

وموؾمتصحٌـل طمتك دظمؾ سمقتًو مـ اًمٌققت،  -هقو كزوره- (8)واطمد مـفؿ

كحـ سمشوب ىموقمد ومقف، سملم يديف يمتٌو وخؿ حيقط سمف سمضعي قمنم ومنذا 

ـموًمًٌو يؼرأون قمؾقف، وذم ضموكى مـ اًمٌقً سمـدوىمقتون، ومًؾؿً قمؾقف، 

ومرد قمؾقف ردًا أطمًـ ذم ؾمؿق ظمؾؼ، ومًلًمتف قمام إذا يمون ممـ متً إكوـمي 

هذا مـ يمرم  "اًمعامئؿ سمؿـوؾمٌي اًمتخرج ذم اًمعوم اعمويض؟ ومؼول

اًمؽتوب اًمذي سملم يديف مو هق؟ ومؼول: يمتوب األؾموشمذة. ومًلًمتف قمـ 

قمؾؿل قمريب، سمُعٌ سمف كوفمر مؽتٌي إمم ًمؽممحتف. وىمد اشمػؼـو قمغم أًمػ 

روسمقي مؼوسمؾ هذه اًمؽممجي، وأشمقً قمغم كحق صمالصمي أرسموع اًمؽتوب، 

وؾملهنل مو شمٌؼل ظمالل ؿمفر واطمد سمنذن اهلل شمعومم. ومًلًمتف قمـ 

م سموًمتدريس مـ اًمًوقمي اًمٌـدوىمقتلم؟ ومؼول: أكو مقًمع سموًمصقد، وملىمق

اًمًوسمعي طمتك اًمًوقمي اًمعوذة، صمؿ أظمرج ًمؾصقد وأصقدج إمم اًمًوقمي 

 اًمقاطمدة، وأكٍمف إمم اًمؽممجي مـ اًمًوقمي اًمثوكقي طمتك اًمًوقمي اًمراسمعي.

ومؼؾً ًمف: هال شمتقفمػ ذم احلؽقمي، ومؼول: إن اهلل شمعومم يًقق 

زم أرهمى ذم  ذم سمقتل، ومامإمم ملشملم ومخًلم روسمقي يمؾ ؿمفر، وأكو ىموقمد 

صمؿ ىمؿً قمـفؿ، ودظمؾً اعمؽتٌي ومرطمى يب كوفمر اعمؽتٌي  (4)اًمتقفمػ؟
                                                           

 "ضمـون سمـومر"وًمؽـ مـو ىموًمـف  "دار اًمعؾقم"هذه ااأليوم مـ األيوم اعمٌؽرة ضمدًا مـ طمقوة    (8)

يقطمل إمم أن اًمصحػ واعمجالت يموكً شمتحدث قمـ أوووع اجلومعي وؿمـموهنو، وأهنـو 

اًمـوس مريمـزًا ًمـف  يموكً شمقًمقفو اًمعـويي واالهتامم، وهذا يعـل أن دار اًمعؾقم يمون يعؽمومفو

 مؽوكي وأمهقي اًمؼصقى)اًمروقي(.

وًمعؾ اعمشور إًمقف هق ؿمقخ اهلـد حمؿـقد طمًــ اًمديقسمــدي رمحـف اهلل اًمـذي ختـرج قمـوم  (4)
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شمرطمقًٌو طمورًا، وقمرض قمغم ومفورس اًمؽتى اًمتل يعثتـل قمغم اًمعجى 

واحلػمة، مل شمدع هذه اعمؽتٌي ومـًو مـ اًمػـقن وقمؾاًم مـ اًمعؾقم إال طمقى 

مـ مصودره ويمتٌف. صمؿ قمرض قمكم ؾمجاًل همػمه، وهق ؾمجؾ طمضقر 

، مؽتقب سمخط ضمقؿؾ رائع. ووضمدت طمضقرًا مؽثػًو مـ اًمطالب

اًمطالب ومؼد سمؾغ قمدد احلورضيـ مـفؿ ملشملم وصمامكقي ـمالب مـ إمجوزم 

 قمددهؿ اًمٌوًمغ ملشملم وقمنمة ـمالب.

ويمدت أىمقم قمـف طمتك دظمؾ قمؾقـو رضمؾ يعؾقه اخلية، وؾمؾؿ 

قمؾقـو وضمؾس، ومؼؾً: مـ أكً؟ ومؼول: أكو مدير اعمدرؾمي. وقمرض قمكم 

جالت وأؿمور إمم أهنو يمشقوموت ؾمـقيي ًمؾؿقارد واًمـػؼوت صمالصمي ؾم

 وموكظر ومقفو.

ومـظرت ومفقو، ومقضمدهتو مؽتقسمي طمًوسموهتو سمخط واوح مقصمؼي 

سمتقارخيفو، وشمشػم اًمؽشقوموت اعموًمقي إمم شمقومػم سمعض اعمول ذم هنويي اًمعوم 

 اعمويض.

ودقمتـل كػز إمم أن أميض أوىموشمًو زائدة سملم اًمؽتى، إمم أن 

                                                                                                                       

هـ ومل خيرج مـ أهؾ ديقسمــد 8478م، وقملم مدرؾمًو سمال مؼوسمؾ قموم 8652هـ/ 8471

أين مل أؿمـعر قمـغم  هـ همػمه ، ويمون مقًمعًو سموًمصقد وًمعًو ؿمديدا، ومـ اعممؾمػ 8471قموم 

 إمم أن ؿمقخ اهلـد يمون سمصدد شمرمجتف . )اًمروقي( "ضمون سمومر"اًمؽتى اًمذي  أؿمور 

هــ/ 8462أي اًمشقخ رومقع اًمديـ رمحف اهلل اًمذي شمقمم إمورة اجلومعي اقمتٌـورًا مــ قمـوم  

م، صمــؿ قمــود إمم إدارة اجلومعــي اقمتٌــورًا مـــ 8647هـــ/8464م إمم قمــوم 8645

 م )اًمروقي(.8666هـ/8114م طمتك قموم 8658هـ/8466
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 قمكم، ويمدت أمز، ومووطررت إمم اًمؼػقل.اًمقىمً ووق 

وشمقصؾً حتؼقؼويت إمم أن أهؾ اعمدرؾمي مثؼػقن، ذم همويي مـ 

طمًـ اًمنيرة، وكؼوء اًمطقيي، ومل أضمد ومـًو مـ اًمػـقن اًمالزمي إال شمؼقم 

سمؿؼوسمؾ أرسمعلم  -هـو–اعمدرؾمي سمتدريًفو، ويؼقم ؿمقخ واطمد مـفؿ 

ذم اًمؽؾقوت اًمؽٌػمة. وال روسمقي سموألقمامل اًمتل شمًتـػد آالف اًمروسمقوت 

أرى مؽوكًو ًمؾدراؾمي واًمتعؾقؿ ًمؾؿًؾؿلم ظمػمًا مـفو، سمؾ أىمقل: ًمق 

ًُ ذم  درس ومقفو همػم اعمًؾؿ مل يعدم وموئدهتو وكػعفو، ويمـً ؾمؿع

اإلكؽؾؽما مدرؾمي ًمؾعؿقون، وًمؽـ رأيً هـو سملم قمقـل يمػقػلم يثٌتقن 

 عز كظػمه.أؿمؽول األىمؾقدس ذم اعمدرؾمي سمرؾمؿفو ذم أيمػفؿ إصمٌوشمًو ي

طمقًو، ومقزور هذه اعمدرؾمي سمشقق  (8)ويو ًمقً يمون اًمًػم وًمقؿ
                                                           

يقًمقـق  84)مقاًمقد   SIR WILLIAM OSLERًمعؾف: اًمًػم وًمقوم أوؾمؾر )سموإلكجؾقزيي   (8)

م( ـمٌقى يمـدي، ويعتؼم واطمدًا مـ أقمظؿ رمقز اًمطـى ذم 8787ديًؿؼم  47 -8627

اًمعٍم احلديٌ ووصػ سملكف أسمق اًمطى احلديٌ، ويمون أوؾمـؾر ـ سمجوكـى يمقكـف ـمٌقـًو ـ 

ومعؾاًم ومشـخص أمـراض ومثؼػـًو وممرظمـًو ويموشمٌـًو وحمـوورًا إظمصوئل قمؾؿ أمراض 

ومـظاًم، وىمد قمؿؾ ًمػؽمات متؼطعي ذم شمدريس اًمطى ذم خمتؾػ اجلومعوت مـفـو ضمومعـي 

 "سمقكدهقـد"وًمد أوؾمؾر ذم "أيمًػقرد"ويملؾمتوذ سمـ "سمـًؾػقـقو"و "شمركتق"و  "موك همقؾ"

م. قمؿؾ 8654قموم  "ولمقكؽمي"ذم "مؽحقؾ"وخترج ذم ضمومعي "يمـدا""ذم  "سمـلوكتوريق

م، حمـورضًا ذم قمؾـؿ وفمـوئػ 8662م طمتـك قمـوم 8653مـ قموم  "مؽجقؾ"ذم ضمومعي

 "سمـًــؾػوكقو"م قمؿــؾ أؾمــتوذًا ذم ضمومعــي 8662األقمضــوء وأؾمــتوذًا ًمؾطــى. وذم قمــوم  

اجلديـدة  "ضمقكز هق يؽــز"األمريؽقي، وسمعد أرسمع ؾمـقات قُملم أؾمتوذًا ًمؾطى ذم ضمومعي 
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 (8).وهلػ، ويؿـح ـمالهبو اجلقائز

 

 اخلامتة

 ىموؾمؿ حمؿد اإلموم ؿمخصقي ذم هبو ىمؿً متقاؿمعي ضمفقد هذه

 قمغم اًمعظقؿي ومـتف اًمٌورزة، ظمدموشمف ضمقاكى وإسمراز اهلل رمحف اًمـوكقشمقي

 يمقػ مو قمغم أقمرف ًمؽل إال وهب ىمؿً مو اهلـديي، اإلؾمالمقي األمي

 اًمتل اًمتحديوت وطمده، اهلل رمحف اًمـوكقشمقي اإلموم وىمووم طموول،

 واًمزكدىمي، اإلحلود صقرة ذم اهلـديي، اإلؾمالمقي األمي إمم وضمففً

  االؾمتعامر. مـ اهلـد عمًؾؿل حتديوت أيمؼم يموكً واًمتل

 يموكً اًمذي ووع إمم اًمققم قمودت اإلؾمالمقي األمي أن واًمقاىمع

 سمقـام اعمقووت، صقرة ذم اإلحلود هذا أن همػم اإلموم قمٍم ذم ضمفتفووا

 يمومؾي، سمعدة صموكقي مرة اًمػوؾمدة واحلريموت اًمضوًمي اًمؼرى شمؾؽ كشطً

                                                                                                                       

 ؾ ذم اًمقىمً كػًف مـصى يمٌػم األـمٌوء ذم اعمًتشػك اجلديدذم اًمقاليوت اعمتحدة. وؿمغ

م سمصػتف أؾمتوذًا مؾؽقًو 8713ذم إكجؾؽما قموم  "أيمًػقرد"هـوك. ذهى أوؾمؾز إمم ضمومعي  

 ذم اًمطى، وهق مريمز مـ أرومع اعمـوؾمى اًمطٌقي مؽوكي ذم سمريطوكقو. 

قي اًمديقسمــدي ضموؾمقي اكؽؾقزي يٌدي إقمجوسمف سموجلومعي، ًمؾشقخ اًمًقد حمٌـقب اًمروـ   (8)

 ،اعمٌـوريمػقري، اًمـداقمل رمحف اهلل، شمرمجي  وشمعؾقؼ: األؾمتوذ حمؿد قمورف مجقؾ اًمؼوؾمـؿل

  3. قمدد :84ـ82هـ ص:8213مجودى األومم 
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 هموًمٌقي اسمتعدت آظمر، وسمجوكى وىمقيً، ريشفو كًٌ يملكف وأهٌي

 اعمًتؼقؿ. واًمػؽر اًمصحقح اًمديـل اعمـفٍ قمـ اجلدد اعمًؾؿلم

 إيامن صمؼي إقمودة ذم اإلموم ـمريؼي توركخ أن إمم مًقًي وموحلوضمي

 يمومؾي ضمدارة ًمف اإلؾمالم سملن وكؼـعي اإلؾمالمل، سموًمديـل اعمًؾؿ اجلقؾ

 اعمعوسة. ىمضويو حلؾ

 اًمتقومقؼ، وسموهلل ذًمؽ ذم اًمتقومقؼ حيوًمػـو أن شمعومم اهلل مـ وملرضمق

 واًمًالم. أكقى، وإًمقف شمقيمؾً قمؾقف

 

 

******* 
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 املصادز ّاملساجع
د ىموؾمؿ اإلموم حمؿ 8

 اًمـوكقشمقي

 طمقوشمف ومآصمره 

أيموديؿقي ؿمقخ اهلــد،  اًمشقخ أؾمػمادروي

 ديقسمـد

 م4184

اإلموم األيمؼم حمؿد  4

 ىموؾمؿ اًمـوكقشمقي

وضمفقده ذم إقمـالء 

 يمؾؿي اهلل

ــــقخ أويــــس  اًمش

اًمصديؼل اًمـوكقشمقي 

 طمػظف اهلل

أيموديؿقي اإلموم حمؿـد 

ىموؾمــــؿ اًمـــــوكقشمقي 

 ؾمفوركٌقر

 م4188

اإلموم حمؿد ىموؾمؿ  1

 وكقشمقي اًمـ

ــــد اًمـفضــــي  رائ

 اإلؾمالمقي

ظموًمـد ؾمـقػ اًمشقخ 

 اهلل اًمرمحوين

www.khalidrah
mani.com 

 

ـــ ذم  2 ــالم سمؿ اإلقم

 شموريخ اهلـد 

 مـ األقمالم

اًمشــــقخ اًمعالمــــي 

 اًمًقد 

 قمٌد احلل احلًـل

 م8771 ًمؽـوؤ

اإلموم حمؿد ىموؾمؿ  3

 اًمـوكقشمقي

 يمام رأيتف

 اًمشقخ 

ــــقب  ــــد يعؼ حمؿ

 اًمـوكقشمقي

ــد، أيموديؿقي ؿمقخ اهل

 ديقسمـد

 

شمرمجي اإلموم حمؿد  4

 ىموؾمؿ اًمـوكقشمقي

مـوفمر أطمًـ اًمشقخ 

 اًمؽقالين

أيموديؿقي ؿمقخ اهلــد، 

 ديقسمـد

 هـ8151
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شمــوريخ داراًمعؾــقم  5

 ديقسمـد

 اًمشقخ اًمًقد 

 حمٌقب اًمروقي

أيموديؿقي ؿمقخ اهلــد، 

 ديقسمـد

 م8755

اًمثؼوومي اإلؾمـالمقي  6

 ذم اهلـد

 اًمشقخ اًمعالمي

ــل  ــد احل ــقد قمٌ اًمً

 ًـلاحل

ــي  جمؿــع اًمؾغــي اًمعرسمق

 سمدمشؼ

 

ـــي اًمتع 7 ـــقؿ طمريم ؾ

ذم اهلـد اإلؾمالمل 

 وشمطقر اعمـفٍ

اًمشقخ اًمًـقد حمؿـد 

ــــقد  ــــح رؿم واو

 احلًـل اًمـدوي

ــــل  ــــع اًمعؾؿ اعمجؿ

ـــوؤ  اإلؾمـــالمل، ًمؽـ

 اهلـد

 هـ8245

8

1 

ــــوف  طمقوت ضموويد ــــقخ أًمط اًمش

 طمًلم طموزم

 م8757 دهكم

8

8 

داراًمعؾقم ديقسمــد 

 مدرؾمي ومؽريي...

ــد اًمشــقخ  ــف قمٌق اًمؾؾ

 األؾمعد اًمؼوؾمؿل

أيموديؿقي ؿمقخ اهلــد، 

 ديقسمـد

 م4111

8

4 

ــــي  ــــداقمل جمؾ اًم

 إؾمالمقي ؿمفريي

 هـ8213  3مجودى األومم قمدد: 

8

1 

اًمٍماع سملم اًمػؽرة 

 اإلؾمالمقي....

ـــ  ــق احلً ــقد أسم اًمً

قمكم احلًــل اًمــدوي 

 رمحف اهلل

ــــل  ــــع اًمعؾؿ اعمجؿ

ـــوؤ  اإلؾمـــالمل، ًمؽـ

 اهلـد

 

8

2 

ـــد  ـــد ذم اًمعف اهلـ

 اإلؾمالمل

 اًمشــــقخ اًمعالمــــي

ــل  ــد احل ــقد قمٌ اًمً

 احلًـل

جمؿع اإلموم أمحد سمــ 

 قمرومون اًمشفقد 

 رائل سمريكم )اهلـد(
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 اإلهام حمود قاسن النانىتىي

 وجهىُده يف حتِرير اهلند

 م(8110 -8122هـ/8321 -8321)

 
 

 حتت رعاية:
 جممع حجة اإلسالم باجلامعة اإلسالمية دارالعلوم وقف ديوبند

 
 
 
 

 اإلعداد:
 ثاقب قمر

 باجلامعة اإلسالمية دارالعلوم ديوبند الطالب

 م5162هـ     =    6341
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 اكلنة ال بد ميه
احلؿد هلل محًدا ـثرا ظؾـ  نكـف حـحــ  هـذه إوؿـوت افثؿقــي 

ــ  ظؾـ  ساط حقـتؼقؿ، لــلل افبحـٌ،  فؾبحٌ وافّتحؼقؼ، ودفَّ

وافصالة وافقالم ظؾ  كبّقـو حمّؿد شّقد ادرشؾغ، وظؾ  آفـف وحـحبف 

 نمجعغ، وحـ تبعفؿ بنحقون إف  يقم افديـ. وبعد:

ـ  الشـالم حّجـي جمؿـع’’ رور ننـؾنن حـ دواظل افغبطي وافق 

 ظؾـ  ظؾؿّقـي حقـوبؼي تـظـقؿ ظــ نظؾــً ‘‘ديقبـد وؿػ دارافعؾقم

 :يؾ  بل ادقوقظوت نحد ذم افبحٌ فتؼديؿ اهلـد حقتقي

 .احلديٌ ظؾؿ ذم وإشفوحوهتو افـوكقتقي ؿوشؿ حمّؿد الحوم(8)

 .اهلـد حترير ذم وجفقده افـوكقتقي ؿوشؿ حمّؿد الحوم(3)

وشؿ افـوكقتقي وتلشققف جلوحعـي دار افعؾـقم وم حمّؿد ؿالح(2)

 .ديقبـد

وإين نری نّن هذا افعؿؾ فف ؿّقؿي ـبـرة، ربَّـل ٓ طـقط بقحـػف 

ده اهلل بقاشـع حغػرتـف -افبقون، ؾنن الحوم حمّؿد ؿوشؿ افـوكقتقي  تعؿَّ
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إذا ٓحظـوه بعغ افدؿَّي وآظتبور، ؾعؾؿــو  -ونكزل ظؾقف صآبقى رمحتف

ر ة  نكَّف هق ؾجَّ يـوبع افعؾؿ وادعرؾي ذم ـّؾ حـطؼي حـ حـوضؼ صـبف افؼـورَّ

ي.  اهلـديَّ

وإّن حـ شعوديت وحقـ طـّل  نؿـّدم بحًثـو نشـفؿ بـف ذم تؾـ  

 ذم وجفـقده افــوكقتقي ؿوشـؿ حمّؿد الحوم’’ادقوبؼي حقل ادقوقع 

جمفقداتـف  ظؾـ  وـق  نشـؾطط نن يل يؿؽـ ـقػ وفؽـ 3‘‘اهلـد حترير

افعظقؿي ذم حترير اهلـد واشتؼالهلو، ـلهق حّؼف، رؽؿ  افراظقي وخدحوتف

 ؿّؾي ظؾؿل.

ًُ نن نؿّدم نحوم افؽّتـوب وافـقابـغ حقـوة  ، ؾؼد حووف وظؾ  ـؾٍّ

حّجي الشـالم افققوشـّقي وخدحوتـف اجلقـقؿي،حّت  تتجّؾـ  ظظؿتـف 

وحؽوكتف ادرحقؿي ذم حترير افقضـ3 ورنيً نن نرتطى هذه افرشوفي ظؾ  

 نبقاب وخومتي وكتوئٍ افبحٌ.تقضئي وثالثي 

نحو افتقضئي، ؾؼد ذـرت ؾقفـو إووـوع افققوشـقَّي افّقـوئدة ذم 

اهلـد حـذ شقطرة ادقـتعؿريـ إفـ  اشـتخالص افـقضـ حــ بـراثـفؿ 

 ببعض حـ افتػصقؾ.

ؿتف إف  ؾصؾغ، ؾػـ  افػصـؾ إول  نحو افبوب إول، ؾؼد ؿقَّ

افققوشـّقي افّقـوئدة ذم نفؼقً كظرة ظوبرة، ظؾ  افظروف آجتلظّقـي و

ـي الشـالم، حلـًرا إفـ   اهلـد، حـذ دخـقل الشـالم إفـ  ظفـد حجَّ
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ــق و  ــًدا شقوش ــًرا وؿوئ ــاًل ح ــف بط ــل جعؾت ــؾ افت ــٌ وافعقاح افبقاظ

 وجموهًدابوشاًل ذم حقدان افؽػوح.

وافػصؾ افثوين طتقي ظؾ  حقوتف افغريبي وصخصـقتف افعبؼرّيـي 

 وحؽوكتف افعؾؿّقي.

 وفٌ، ؾػقف ؾصالن.نّحو افبوب افث

ــتعلر افزيطــويّن  ــل  ذم ـػــوح آش ــون دور افعؾ إّول ذم بق

 وحقومهتفؿ ذم حترير افبالد. 

ثً ذم ادجفقدات احلرّيي فإلحوم افـّـوكقتقي  وافػصؾ افثوين حتدَّ

بلؾقفو: افثقرة اهلـدّيـي: نشـبو،و، حقادثفـو، كتوئجفـو3 وروح افـ ـول 

قده،وك وفف،وحث ف ظؾـ  اجلفـود، فؾـوكقتقي،وصجوظتف،وبقوفتف،وجف

وفعبف دورًا ـػوحًقو 3وـثر حـ حثؾ هذه إحقر ادفّؿي افتل تـدلَّ ظؾـ  

ؾف ظؾ  اهلل وؿؾؼف ظؾ  حوفي ادقؾؿغ. ـ   ؾؽره وذـوئف وتق

ـو افػصـؾ إّول،   ـل ننَّ افبوب افثوفٌ يلتؿؾ ظؾ  ؾصؾغ، نحَّ

ـ ي فتحريـر افـبالد بعـد ؾؼد كوؿلً جمفقداتف اجلبـوبرة افقـوـتي افؼقوديَّ

 . ‘‘ديقبـد افعؾقم دار’’افثقرة ؾ  حقرة تلشقس

وذم افػصؾ افثوين ذـرت ؾقف جفـقده ادثؿـرة لظـداد افرجـول 

روا اهلــد حــ آشـتعلر افغوصـؿ حتـ  وإكلو  إ جقول افـذيـ حـرَّ

 نحبحقا تعبًرا حودًؿو ٕحالحف.
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ضقيؾ  ادقوقع افذی تـووفتف فؾبحٌ، هق حقوقعنّن وٓص  

وطتوج إف  دراشي ظؿقؼي وحعؾقحوت ؽزيـرة، وٓيؿؽــ يل نن نودطي 

ف ذم هذه ادؼوفي افقجقزة،رؽؿ ذفـ  نردت نن نصـتغؾ ،ـذاادجول  حؼَّ

 .-حعتصًل بحبؾ افتقؾقؼ-افعؾؿّل 

نن يؽقن هذا افعؿؾ نؿـرب إفـ   -بؼدر حو نشتطقع- وحووفً

 افؽلل، وفقس افؽلل إٓ هلل  افعزيز افغّػور.

 الشالم حّجي جمؿع’’شقس لغ بتؿبعد ذف ، نؿّدم إف  افؼوئو

 ديقبــد،/ وؿـػ افعؾـقم دار الشـالحّقي اجلوحعـي وافتحؼقؼ فؾبحٌ

 ؾرحـي فــو تـوحقان نن حقٌ ؿؾبل، شقيدا  حـ جزيالً  صؽًرا ‘‘اهلـد،

 خـًرا اهلل ؾجـزاهؿ وافتحؼقـؼ، وافبحٌ وافؽتوبي فإلكلو  ؿقطؿي ؽوفقي

 قؾقر ذم افدكقو وأخرة.ـرحفؿ بثقابف ادنو

صؽره ظؾ  تقؾقؼـف هلـذا افعؿـؾ، نو -تعوف   -محد اهللنخًرا، نو

، نن يتؼبَّؾ حـّـل هـذه افعجوفـي -شبحوكف وتعوف   -دظقه نوتققره يل و

 ذم افدكقو وأخرة.وجيعؾفو خرًا وذخرًا 
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 التوطئة
احلؿدهلل افذي خؾؼ الكقون، وذع هلؿ ديـو يقـقق ،ـؿ إفـ  

حون، ؾبعٌ افـبّقغ وادرشؾغ فتبلرهؿ بوفـعقؿ وإكـذارهؿ حــ ٕدار ا

د افذي ُبعٌ إفـ  ـوؾَّـي  يقم افػرؿون، وافّصالة وافّقالم ظؾ  كبّقـو حمؿَّ

دّفي وافزهون، افـوس حـ ربطف ادـَّون، ؾدظو افـوس إف  افّديـ ادحؽؿ بوٕ

ؾطون، وظؾ  آفف و تـقا نف، وحــ ححوبنؾظفر ديـف ظؾ  افّديـ ـّؾف بوفق 

قا بوكػقفؿ ذم شـبقؾ افـّديـ، وإكؼـوذ  بعد حـ ظؾل  افّديـ، افذيـ وح 

 ادقؾؿغ حـ ادقتعؿريـ افغوحبغ.

ن يغـّر جمـری نن صخصو واحًدا يقتطقع نحـ احلؼوئؼ افتورخيّقي 

فبوب، وـؿ حدث ذفـؽ ذم خد بوٕلظوجقى افتل تيت بوٕلافتوريخ، وي

يت ذم زحـ ظصقى، ؾقـدرس ل افدهؾقي يافتوريخ: ؾفو هقافلوه ويل اهلل

يت بػؽر جديد وطّقل جمری افتوريخ بعؾؿؾف وؾؽره، لافؼرآن وافقـّي وي

وهو هق افقّقد نمحد بـ ظرؾون افلفقد يػتح ظقـقف ذم طـروف، يلـوهد 

ا  ذم خطر3 ؾقػعؾ وحـده بعزحـف  ؾقفو الشالم وتعوفقؿف وذيعتف افغرَّ

تف افعوفقـي حـو ٓيقـت ن يػعؾـف أخـرون، ؾفـق يؼـقؿ نطقع افؼقيط ومهَّ

 ،رض اهللناحلؽقحي الشـالحّقي ظؾـ  حـفـوج افؽتـوب وافقــَّي ظؾـ  



 آافتالافتوًف
 302 وجهىده يف حترير اهلند اإلهام حمود قاسن النانىتىي

 

 

د   -شبحوكف وتعوف   -ـذفؽ ؿّقض اهلل حّجي  الشالم الحوم إـز حمؿَّ

ظالم افػؽر واجلفود، وبطاًل حـًرا نن يؽقن ظؾًل حـ نؿوشؿ افـوكقتقي، 

 بطول حترير اهلـد.نحـ 

ذم اهلـد تتغر ظؼى دخقل افؼـّقة آشـتعلرّيي،  ـوكً افظروف

والحزاضقِرّيي ادغقفّقي تتفووی حــ افؼّؿـي، حقـٌ ؾؼـدت احلؽقحـي 

هتو افققوشـّقي، وبـد ت رؿعـي افدوفـي نادغقفّقي حققّيقتفو وتدهقرت ُؿقَّ

ــً صــقئو ؾلــقئو، وتتــوح افػرحــي فــبعض إ ش اهلـــدوس»حــرا  تتػتَّ

ـَّقا حرًبـو ظؾـ  افدوفـي الشـالحّقي فقجؿعقا اجلققش ويلـش افققخ»و

ت هلــؿ طؽؿق،ــو، وادؾــقك لويؼتطعــقا حـــ جقــؿفو افؽبــر وٓ يــ

ــدًا ويـحصــ ــًدا روي ـــؿؽش ـادقــؾؿقن ي ــعػقن روي ر كػــقذهؿ وي

حبحقا حـقرة ٓ كػقذهلـو وٓ شـؾطون، واكؼقـؿً نشؾطو،ؿ، حت  

 افّدوفــي ادغقفّقــي افعظقؿــي إفــ  ُدويــالت ظديــدة ذم خمتؾــػ ادـــوضؼ

ّيي ُشؾطي حّتحدة حتلشـؽي ؿـودرة نؿالم، ومل تؽـ ذم اهلـد حقـذاك وإ

 (8).وروبّقغظؾ  حقوكي افبالد حـ ادقتعؿريـ إ

ؾطي افقبع ادئقّيي فؾقؿؾؿغ تؾػظ  خـرة كػوشفو إنوـوكً افق 

د  ؿوشـؿ افــوكقتقي، وـوكـً احلؽقحـي حغ وٓدة الحوم إ ـز حمؿَّ

ـزع، وختتـؼ اختـوؿو ،وئقًو، ومتقؾ صؿقفو افبوزؽي إف  ادغقفّقي ذم ظومل اف
                                                           

مجودي افثوكّقي،  -ويلمجودي إ-ويل، مجودي ا2ٕ-2، افعدد 28افداظل، افقـي  (8)
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حرا  افغروب، وحـ ُحػـي اجلققش فؾؼـي اهلـدّيي افؼؿّقي، اكؼودهلو إ

ًّ حوئي حـ الحورة افصغرة ؿقول ٕشو  وإؤواحلؽل  وافر ـثر حـ ش

ريـ ـوافؽبرة ذم اهلـد، وظـد حو ـون حرضة افلقخ يبؾـغ سقـي وظلـ

ؿره، اكؼروـً دوفـي ادقـؾؿغ ذم اهلــد، ورشـخً ؿـدم ظوحو  حـ ظ

حبح نم، وشطؼً اهلـد رنشو ذم يده، و8121روفو شـي نالكجؾقزذم 

نحر ادقؾؿغ ذم اهلـد ذم هـْرٍج وحـْرٍج صـديد وـوكـً ظوحـؿي اهلــد 

خري ختّربـً، وـوكـً اهلــد ذم بـراثـ تدّحرت، وافبالد وإش دهع»

كحو  افـبالد،ومل تبـؼ حــ نذم شوئر الكجؾقز، وـوكً شقطرهتؿ ؿوئؿي 

دوفي الشالم وادقؾؿغ شقی أثور افداّفـي ظؾـ  جمـدهؿ افقـوفػ، 

 (8) .خرةكػوشفو إنوـوكً احلؽقحي ادغقفّقي ؿد فػظً 

ر افؼـود، إن حؾـ  احلؽقحـي ـوفـ يـس افتوريخ ذف  افعصـ

بض دـو نفؼـل ظؾقـف افؼـ ‘‘،ودر صـوه طػـر’’ادغقفّقي إخر ذم اهلـد 

 وشودت شـؾطي الكجؾقـز(Rangoon) وذهى بف نشًرا إف  ركؽقن

 .ذم مجقع بالد اهلـد

ظـذ ؿـدم وشـوق، ‘‘دهلـل ’’وؿوحً شقق افؼتؾ وافـفى ذم  

حو ُتقػ ، وافّرؿوب ُترضب، وافّرحـوص يطؾـؼ حــ ؽـر متقـز  وافدط

                                                           

اجلريدة، حوئي وشبعي ظؼ ظوحو فؾجوحعي الشالحّقي دار افعؾقم بديقبـد ذم وق   (8)

3 2، ص ـه8200خدحوهتو افعؾؿّقي وافدظقّيي وآجتلظّقي، حؽتبي آحتػول ادئقّي، 

ادجؿع الشالحل افعؾؿل،  ادسؾؿون يف اهلـد،بق احلقـ ظع افـدوي، نوافلقخ 

 .823 -828م، ص3088/ـه8222
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، ي، وإكؼــوض ادساـؿــي حــبحً اخلوويــنوافبقــقت ُتـفــى، حتــ  

احلؼقؼـي،  ؾـ  ‘‘هـعد’’3 وـوكً ي، واجلـقد ادػسشيواجلثً وادتعػـ

إ حقات فقس ،و داٍع وٓ جمقى، ؾال حقت إٓ حقت شـوب   يحديـ

واهلل ٓ نجدحقـؾًل ظؾـ  افبحـٌ ’’اخلقؾ، ظؾـ  حـو يؼـقل افغوفـى: 

 (8).‘‘وافتحؼقؼ

مل تؽـ هـوفؽ إٓ جثٌ هوحـدة حبعثـرة هــو وهــوك، وافعؾـل  

حو حـ بؼل حــ افعؾـل  افـوه ـغ نن طؾل3 وافقاظقن ـوكقا ُيقتلفدو

فً إفقفؿ هُتؿي افثقرة وّد حؽقحي الكجؾقز، و رِشـؾقا نافثوئريـ، ؾُقجَّ

ؾذاؿقا هـوك َحرارة احلبس وآظتؼول، وؿ ـقا ش اكدوحون»إف  جزيرة 

حـر افـذي حقوهتؿ ذم ظن صديد، حت  ُتـقذّم ـثـر حــفؿ هــوك، وإ

ه افثقرة، ـّؾ حـ اهلــدوس وادقـؾؿغ3 كف صورك ذم هذنيؾػً آكتبوه 

س، ـــون ـبــًرا بوفـقــبي موفؽـــ كصــقى ادقــؾؿغ ذم افلــؼو  وافبــ

فؾفـــدوس، ؾؼوحــً احلؽقحــي الكجؾقزّيــي بــنحراق بقــقهتؿ وتــدحر 

ممتؾؽوهتؿ وإراؿي دحوئفؿ، واؽالق حدارشفؿ وحراـزظؾقحفؿ، وإذٓل 

                                                           

[، اإلمام الـاكوتوي: حقاته ومآثره] ومالان اقمس انونوتی ایحت اور اکرانےمدروي، شر إنافلقخ    (8)
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 (8).بعروفؿذؾوئفؿ وهتؽ حقوجد هؿ، واكتفوك حمورحفؿ وافؼقوم 

ــّؾ إحقــوس بؿعــوين  ــز بعــد اكتصــورهؿ ـ ــد الكجؾق فؼــد ؾؼ

ن افؼتؾ نو نالكقوكّقي، ودمووزوا ذم اكتؼوحفؿ ـّؾ حو يتصّقره الكقون، ر

بوفّرحـوص شــفؾ ظؾـ  ادؼتــقفغ، ؾوشـتعؿؾقا إدلـــؼي، ي ــحؽقن 

ويصػؼقن، وـوكقا يلّدون وحويو هؿ ظؾ  ؾؿ ادداؾع، ثؿ يطؾؼق،ـو، 

جقود اف حويو ادقؾؿغ نفؿ ذم ـّؾ حؽون، وـوكقا يؾؼقن صالئنؾتتـوثر 

و يــدهـق،ؿ بلــحقحفو ، ثــؿ نبجؾــقد اخلـــوزير، وخيبطق،ــو ظؾــقفؿ 

طرؿق،ؿ، وـوكقا جيزو،ؿ ظؾ  ؾعؾ افػوحلي بع فؿ ببعض، وـوكق 

طؼون افـوس ذم افبققت، ثؿ يلعؾقن افـور ؾقفو، ؾقتحـقل ادقـوـغ 

مل يتحرــق وشـقؾي  -وــوكقا-!! وــوكقاضػـوًٓ نإف  رحو د رجـوًٓ، و

فؾتـؽقؾ وافتعذيى يتػــ افعؼؾ ذم اخرجوهو، إٓ ؾعؾقهو ب حويو هؿ، 

 (3)ومل يػرؿقا بغ ثوئرو حفودن3 ؾوفؽّؾ ظـدهؿ ثوئر. 

كحـ كـذـر بـغ يـديؽؿ صـقئو حــ افػودحـوت وآظتـدا ات 
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دخـدوم فإلكجؾقز افتل ٓحّد هلو وٓؽويي كؼاًل ظـ افلقخ زيـ افـّديـ ا

 افذي رآهو بعقـف.

حــوــ إن إحــراق افؼــرآن وافّصــحػ، وإهوكــي ادقــوجد وإ»

 اهلل حّؾ -ادؼّدشي ورصؼ افقفوم حـ افّقبوب وافلتؿ إف  رشقل اهلل 

ــّؾؿ ــف وش ــى  -ظؾق ــعوئرهؿ، و، ــؾؿغ وص ــتفزا  ادق ــقاهلؿ نواش ح

ظــوؿفؿ، وإـراهـًو ظؾـ  نؽـالل وافقـالل ذم وممتؾؽوهتؿ، وجعؾ إ

ي وشجقد افصؾقى، واؽتصوب ؾتقوهتؿ، وإرؽوحفـ ظؾ  تربقي ادققحقّ 

جـي افـوصئي ظـ كطػ ادققحّقغ اخلبثو  وّد الشـالم وادقـؾؿغ، إ

وحثؾفو حـ آظتدا ات واليذا ات، فؼد حّؾـً ذم حقـؾؿل اهلــد ذم 

 (8) .شّيومتؾؽ إ

ن تؾؽ افؾحظوت افؼوشّقي افتل ـون يؿّر ،و ادقؾؿقن نواحلؼقؼي 

وؿعـتفؿ ذم ِساع ادـقت واحلقـوة، نافعؾل ، ـوكً حلظـوت خطـرة و

وؿـوف وعػً مهؿفؿ، وسدت كران صجوظتفؿ، ؾؼب ً ظؾ  إنو

كحـو  افـبالد، نن اددارس الشالحّقي ادختؾػـي ذم مافتل  ُتدار ظؾقفوص

وصؽً صعوئر الشالم نو (3)بقا،و،نؽؾؼً نؾتقّؿػً مجقع كلوضوهتو، و
                                                           

ظؾل  ـو ـردار، )دور افعؾل  ذم حرـف  ميںافـدوي، ؾقصؾ نمحد ،تؽع، حتريؽ آزادي  (8)
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ر، وحورت ادـدارس افّديـّقـي وادراــز الشـالحّقي ظؾ  ادحق وافّدثق

ــو خوفقــي ظـــ ضــالب ظؾــقم افــّديـ، ومل يبــؼ افــقظل  افعــوحرة خراًب

بً  واجلفوفي،  الشالحّل ذم كػقس ادقؾؿغ، وؽلقتفؿ افظؾؿي  وتنَّ

ذم ادجتؿع افبدع واخلراؾوت افتل ؿوحً بوشؿ الشالم وُترـً شـــ 

وتقــّؿؿ اجلــّق بولحلــود وافقثـّقــي،  ظؾــقفؿ افقــالم كبقــو  وافرشــؾإ

ن يقـتقف  نس لحقى ادقؾؿقن بوفؼـقط وآوطراب، وــون افقـنو

احراهتو اخلبقثي افتـل من يـجرؾقا دحّططوهتو اهلداحي وحنظؾقفؿ، وـودوا 

خطـر هـذه نوحــ  واخلػـو   حـ افّن  كقجتفو بحقطي بوفغي وذم ؽويي 

الشـالم ذم اهلــد وحمـق جمـود نادخّططوت حو ؿد خطتف فؾؼ و  ظؾـ  

شـالؾف نافثؼوؾي الشالحّقي وتبعقد اجلقؾ افـور ادقؾؿ ظـ حعتؼـدات 

ؾؽـور افغربّقـي وديوكتفؿ وتؼوفقدهؿ، وحقغ افّذهـ اجلديد بصـبغي إ

 (8) ادؾحدة ادخرؾي ظـ جودة افّديـ احلـقػ

حـد افــقاب افزيطـوكّقغ ذم نظؾــ بؽـّؾ ساحـي نهذا، وؿـد 

 م، بعد اشتقالئفؿ ظؾ  افبالد ـّؾفو:8121م افزيطوينط ظو

يي نـرحـو ،ذه افقعودة بوشتعلر اهلـد، حت  كجعؾ رنإن افّرب »

ؿصوهو، وجيـى ظؾـ  نؿصوهو إف  نخػوؿي ذم اهلـد حـ ش ادققح»شقدكو 

                                                           

بقبؽر افغوزي ؾقري، دور ن3 افلقخ 21ص -ة، حوئي وشبعي ظؼا ظوحًو فؾجوحعياجلريد (8)

افعؾل  ذم كؼ افثؼوؾف الشالحّقي )اجلريدة، جوحعي ديقبـد، رشوفتفو واكجوزاهتو( ط 

ه افداظل، افعدد 200مجودي افثوكّقي  ۔ويل3 مجودي ا12ٕحؽتى احلػؾ ادئقّي، ص 

 .13م، ص 8210حورس وابريؾ  ،2، 2، 3، 8، افعدد 2اخلوص، افقـي 
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ـّؾ حققحلط نن جيـّد ـّؾ ضوؿتف ظؾ  إمتوم افعؿؾّقـي اجلؾقؾـي ادتّؿثؾـي ذم 

 (8)ش فتؼصر ذم ذفؽتـصر اهلـد، وٓ جيقز ا

ــي،  ــوت افّدوف ــّؾ إحؽوكّق ــدوا ـ ــي جـَّ ــف اخلبقث ــذه اخلّط ــو هل  وحتؼقؼ

ـون»واشتؼدحقا كحـق تقـع حوئـي ؿّقـقس وراهـى حــ  إفـ  اهلــد، ش وربَّ

بولووؾي إف  افؼقووشـي وافّرهبـون ذم افـبالد حــ ذي ؿبـؾ، ؾؼـد جـو  

قا ذم افؼـری  ، واكبث ـشوربَّون»حبور وافرهبون حـ افؼّققققن ادققحققن وإ

خـذوا يبّؾغـقن حعتؼـداهتؿ وكظريـوهتؿ، ويـدظقن افــوس إفـ  نواددن و

افـكاكقّي، ويـوطرون ظؾـل  ادقـؾؿغ بقـؾطون دوفـتفؿ، ويغرشـقن ذم 

ّيـدهتؿ نن حؽقحـي الكؽؾقـز اجلديـدة ؿؾقب افعوحي افلـؽ وافزيـغ3 وٕ

قن وا هيجؿقن ظؾ  ظؼوئد الشالم ظالكقـي، ويطعــنوظوودهتؿ، ؾفؿ بد

ن تعتـــؼ نتعوفقؿــف ساحــي، ؾــنن احلؽقحــي ـوكــً ترؽــى وتقــع  ذم 

 (3)افلعقب اهلـدّيي، ادققحقّي، وتؽقن احلؽقحي راشخي افدظوئؿ ذم اهلـد.

اختور آشتعلر الْكجؾقزي ضرًؿو ظديدة لؿـوع اجللهر ذم صبف 

                                                           

ـوديؿّقي نـز وجفقده ذم إظال  ـؾؿي اهلل، ويس نمحد افصديؼل، الحوم إنافصديؼل،  (8)

 3 افلقخ خوفد شقػ اهلل رمحوين، 22ه، ص 8223الحوم افـوكقتقي، رح ون 

 
ب ي

ے وه وج 

 

ت
 
چ

 د

 

)حول  )هذا افؽتوب يلؿؾ صتل ادؼوٓت فؾلقخ خوفد شقػ اهلل رمحوين، ےئ دلاوهت

 .22 ۔22إيػو  ببؾؽلـز، دهع، ص   سري العؾامء ادختؾػني(،

 ۔322ص  عالء كؾؿة اهلل،أكرب وجفوده يف اإلمام األويس افصديؼل، نافصديؼل،  (3)

 .2حوئي وشبعي ظؼ ظوم فؾجوحعي،    ص  اجلريدة،3 و322
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ن افـظوم افذي جو  بف آشتعلر يـجـقهؿ ويؼـقدهؿ لافؼوّرة اهلـدّيي، ب

برزهو إرشول َبعثوت افتبلرّيغ، وؾتح ادـدارس نحون3 وحـ ف  برط إإ

افتبلرّيي ذم افبالد، وإدخول افلؽقك ذم ؿؾقب افـوس حـقل افعؼوئـد 

 (8).الشالحّقي

ن ـثرًا حـ افؼؾقب ؿد اكحرؾً ظـ افـّديـ نوؿد ُكتٍ حـ ذفؽ 

، وـثر حـ افلبون ؿد حقدوا بؿصوئد  ديط قـقِحقغ، شوتذهتؿ ادنادحؿَّ

وا يلـّؽقن ذم تعـوفقؿ ديــفؿ، وخؾـً ؿؾـق،ؿ ظــ نـثر حـفؿ بـدنو

هـوفؽ شود افظـالم، واـػفـّر اجلـّق، ودبَّ افقـلس إفـ   (3)احساحفف. 

ؿؾقب ادقؾؿغ ظـ بؼوئفؿ وبؼو  ـقون الشالم ذم هذه افبالد، وـوكً 

 (2)رض اهلـد. نظؾ  ش إشبوكقو»،و تعود ؿصي نافظروف تلر 

ووـوع اددِهلـي، ُوفـد الحـوم فظروف اهلوفؽـي وإؾػل هذه ا

د ؿوشؿ افـوكقتقي وكل ذ ظؾ  جمؿقظي حـ  لحمؿَّ ؾووؾ نوترظرع، وتؾؿَّ

ظكه، واجلدير بوفذـر حـفؿ افلقخ ممؾقك ظؾ  افديقبـدي افذي ـون 

ث اهلــدي  نجؾ ظؾل  ظكه، وؿرنحـ  احلديٌ افـبـقّي ظؾـ  ادحـدط

ي ـون حـ ُشالفي الحوم افّربوين افلقخ افلفر ظبدافغـل ادجّددي،افذ

                                                           
 .21ص اإلمام آكرب وجفوده يف إعالء، افصديؼل،  (8)

)اجلريده، جوحعي دور العؾامء يف كرش الثؼافة اإلسالمّقة،  وزي ؾقري، بقبؽر ؽنافلقخ  (3)

 .13افعدد اخلوص ادئقي، ص الداعي، 3 و20ديقبـد رشوفتفو واكجوزاهتو(، ص

 .22ص  اإلمام آكرب وجفوده،افلقخ افصديؼل،  (2)
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س حقوتـف ـّؾفـوذم خدحـي ش نمحد بـ ظبد إحد» افنهـدّي3 وثؿ ــرَّ

افّديـ وافدؾوع ظـ الْشالم، ووـّحل بوكػقـف وممتؾؽوتـف وــّؾ حـوذم 

ضوؿوتف ذم اشتخالص افقضـ حـ براثـ ادقـتعؿريـ وإكؼـوذ ادقـؾؿغ 

 (8) .حـ اشتعبودهؿ

د  ؿوشؿ افـوكقتقي يرى حوـون جيـري ذم اهلــد وـون الحوم حمؿَّ

ّحي، فف بول، وٓيؼّر فف ؿرار، وٓيصز ظؾ  ؽقايي إ نبؼؾٍؼ بوفٍغ، ٓ هيد

درك كقايـو آشـتعلر نوـون خيوف ظؾ  افـوصئوت ادقؾؿي أتقي، ؿـد 

ظؾـ  ش رة افلـقخـح ـ»اخلبقثي وصعر بعـوسهؿ افتخريبّقي3 وخوف 

ـل خوف ظؾ  حقتؼبؾ الشالم ذم اهلــد،  افّديـ، وظؾ  ظؾقم افّديـ،

ن ادقؾؿغ بغ ثالث خطرات: خطـر فالرتـداد، وخطـر فإلحلـود، لب

 (3) .وخطر ٓشتعبود ادقؾؿغ

ؾولحوم افــوكقتقي يقـبؼ إفـ  ادقـدان، ومل يـزل يؽـوؾح وـّد 

وحوظـدا ش صوحع»، وشهتوكف ،قن»، و (2)ش بقتون صر ظؾ »الكجؾقز ذم 

وشي وصجوظي، وطـّؼ احلـّؼ بقـقػف وؿؾؿـف وفقـوكف3 إف  ذفؽ بؽّؾ مح

م فـقس يـتؿّؽـ حــ افقـبقؾ إفـ  اجلفـود بـو 8121وفؽـ بعد ظـوم 

                                                           
 .28ص   اإلْمام الـاكوتوي،  حقاته ومآثره،دروي، إ (8)

دار افعؾقم مركز العؾم والثؼافة اإلسالمّقة يف اهلـد، ع افـدوي، بق احلقـ ظنافلقخ  (3)

 .8ه، ص 8200ديقبـد، حؽتى آحتػول ادئقّي 

 خالل ادؼوفي بنذن اهلل.ش صر ظع»حؼؼ حقومهتف ذم اهلجؿي بقتون ن (2)
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خـري، ؾؼؾـؼ واوـطرب، شؾحي احلرّبقـي إافّقققف وافبـودق، وإ

ع3 ومل يؽـ ظـده حـ ؿّقة افّقـالح، وحــ ادـول نو كوب إف  اهلل، وترضَّ

كـف ــون يؿؾـؽ ؿـّقة نوـدة، إٓ شف ؿـّقة ظونافقاؾر، ـل مل يؽـ ظؾ  ر

ايلكّقي راشخي وؿقه افثؼي بذات اهلل وؽرة ديـّقي تـػخ ذم ؿؾقبف احلـرارة 

ن يــفض فؾعؿـؾ، نن واجبف افّديـّل يػـرض ظؾقـف، نی نواحللس، ؾر

شالف ذم اهلــد، ؾؾـؿ يؼعـد جمود إنبـو  ادقؾؿغ، ونوحقوكي فؾّديـ و

راثـ ادقتعؿريـ، وحػِظ ـقـون ظـ افعؿؾ، بؾ ؿوم بتحرير افبالد حـ ب

حي ادقؾؿي اد طفدة حـ الكجؾقز، وإكؼوذ ادجتؿع الشالحل حــ إ

افتبلر وافتـصر، وإكلو  افقظل افّديـّل وافػؽرة افققوشّقي افصحقحي 

ذم كػقس ادقؾؿغ ؾوهتدي، وشـور ذم كـقر اهلل افؼـقيط افـذي شـويره 

كف ٓ نی نفّقي، ؾرموافلعقر بوادق وراؾؼف ذم هذه إفقؼظي افّديـّقي اجلديدة

يؿؽـ افؽػوُح وّد الكجؾقز وإبطـول كلـوضوهتؿ إٓ بنؿوحـي ادـدارس 

افّديـّقي وادراـز افؼظّقي وادعوهد افّديـّقي، ؾؼوم بنظداد وِحصـ حلـقد 

حــقاهلؿ وديـــفؿ ذم حــقرة إدارة نكػــس ادقــؾؿغ ونفؾحػــوظ ظؾــ  

ؿـقّي وبطـؾ ظظـقؿ وجموهـد لخـراج جقـؾ ش ديقبـد»تعؾقؿّقي بؿؼوم 

جريئل وؾدائّل بوشؾ، يـداؾع ظــ الشـالم وادقـؾؿغ، ويقـتؿر  ذم 

ؾؼبـؾ  (8)افـ ول وافؽػوح وّد الكجؾقز افغوحى إف  اشتؼالل اهلـد، 
                                                           

دور دار العؾوم بق بؽر ؽوزي ؾقري، ن3 وافلقخ 82افداظل افعدد اخلوص ادئقّي، ص  (8)

3 و 20)اجلريدة جوحعي ديقبـد، رشوفتفو واكجوزاهتو(، ص    الثؼافة اإلسالمّقة،يف كرش

 دواےئ دلافلقخ خوفد شقػ اهلل افرمحوين، 
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ــف3 ٕن -ظزوجــؾ–اهلل  ــف وحطوفب ــف ومتـطقوت ــف وحوكق حــحوبف نن تالحذت

فتحريـر دطـوردة وٓده روحق و وؾدائقًومل يزافقا يقـومهقن ذم حرــي انو

ن يتقّفـقا حـدبريـ حــ اهلــد، نجزوهؿ ظؾـ  نالكجؾقز افغوحبغ، و

حمؿـقد »حوكي افتل محؾفو حـ صقخفؿ دَّوا إنحت  حتّررت بالد اهلـد، و

ـد  ؿوشـؿ افــوكقتقي»وصـقخ صـقخفؿ ش احلقـ وؿـوحقا ش الحـوم حمؿَّ

د هو حّجي الشالم الحوم إـنحالم افتل ربوفتعبر افصودق فأل  ز حمؿَّ

 قي.ؿوشؿ افـوكقت

 

:ولالفصل األ  

 وضاع السياسّية واإلجتناعّية يف عهد حّجة اإلسالواأل

ث ظـ إنؿبؾ  وووع افققوشـّقي وآجتلظّقـي ذم ظفـد ن كتحدَّ

د  ؿوشـؿ افــوكقتقي افـذي كـتؽّؾؿ ظــف، طـى  ن نحّجي  الشالم حمؿَّ

ُد حو هق افعك افذي ظـوش ؾقـف الحـوم إــز و وترظـرع،  لكلـكحدط

حـقال وافظـروف افققوشـّقي وآجتلظّقـي وافثؼوؾّقـي وـقػ ـوكً إ

ثر ـبـر ذم تؽـقيـ لافعك هلـو تـ ّن روح وآؿتصودّيي ؿبؾ حقفده، ٕ

حقال وافظـروف افتـل ّثر ـثًرا بوٕلصخصّقي الكقون3 ؾنن الكقون يت

ذه هـل مهّقي ـبرة ذم تؽقيـ صخصقتف وكػققتف، ؾفـنيعقش ؾقفو، وهلو 

ة ؾحقـى، بـؾ هـل نحقال وافظروف ٓ تـتفل إف  احلل إ و احلـورَّ
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و يقؿع ظـفو ؾفق نهّيي افتل يعقش ؾقفو صخص تّتقع إف  افقؿوئع إ

ثر لهة، ويتـؾـراد إنحـقر افتـل حـر ،ـو حـداث وإيقؿع ظــ إ

جـداده ؿـوحقا بـدور ـبـر ذم ؿؾـى تّقـور نه وؤ،وخوّحي، إذا ــون آبـو

 تغقر جمری افبالد افققود وافّديـل. ونافتوريخ، 

وووع آجتلظّقي ذـر بلقئ حـ افتػصقؾ إن -ؾـظًرا إف  ذفؽ

وآؿتصودّيي ؿبؾ حقفده، حت  ظكه، ـذف  نوّوح تؾ  وافققوشّقي 

افتل جعؾتف ؿوئـدا شقوشـقو وبطـال حـرا ذم شـبقؾ افعقاحؾ وافبقاظٌ 

 حترير افبالد.

ً  ظؾــ  اهلـــد وتــوريخ وــقانن كؾؼــل نوحـــ افقاجــى ظؾقـــو 

ح ورهتو وثؼوؾتفو حـ افـوحّقي افعوحي حع إفؼـو  اف ـق  ظؾـ  حوفتفـو 

 آجتلظّقي وافققوشّقي حـ افـوحّقي اخلوّحي.

عصدر  ىالهند  نندد لهلهدا االم،دحم    د علىنظرة عابرة 
 كبر:امنام األ

إن اهلـد هل بالد ؿديؿي، هلو ح ورة وثؼوؾي يرجع تورخيفـو إفـ  

ة آٓ د دوفي، بـؾ هـل صـبف ظدَّ ـغ، واهلـد فققً جمرَّ ف ح ً حـ افقط

ة،  ة، وربَّل يطؾؼ ظؾقفو ؿورَّ ي بالد ظديدة ذم وضــ واحـد، وتبؾـغ نؿورَّ

 (8)۔ـقؾق حًسا حربًعو 322،32،23حقوحتفو 
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وحـ افقلت افرئققي ذم اهلـد ادجتؿع ادتـّقع، ربَّل تؽقن اهلــد 

ظـي ذم افعـومل، ؾفـل حـ إهل افّدوفي افتل ت ؿ  افعديد  جــوس ادتـقط

شـساف ، وادغـقيلط جـوس افرئققي ذم افعومل، ؾؿثال: إتلتؿؾ ظؾ  إ

وإرويّب، وافؼقؿوزي، وافزكجّل، وهؿ يتؿّثؾـقن ذم افلـعى اهلــدي 

يوكوت حثؾ اهلـدوشّقي، نافذي تعد  شوًشو جـققًو خمتؾًطو، ـل تتعّدد ؾقفوافدط

م، ومجوظــوت حـــ افقــقخ، وافبقذّيــي، واجلقــس، وادقــقحّقي، والشــال

خـري، وتتؿّتـع بوحلرّيـي نوإفقفقدّيي، وافزرادصتّقي، وجمؿقظـوت ديـّقـي 

ن اهلــد هـل دوفـي ظلهلو افّديـّقي حع ح ـورهتو وثؼوؾتفـو3 ٕنافؽوحؾي ذم 

ـي  ديؿقؿراضّقي، واهلدف افرئقس هلو هل افعؾلكّقي، وحـ خصوئصـفو اهلوحَّ

ع وبوفعؽس افتل متقزهو ظـ  (8).ؽرهو حـ افبُؾدان هل افقحدة ذم افتـق 

 قبل ام،حم:  الهن  نا
إن اهلـد ـوكً ؿبؾ دخقل الشالم حتخّؾػف وحـؼطعي ظـ افعـومل 

ـّؾف3 وإن ـون بعض اهلـقد ظرؾقا صقئو حـ افعؾقم، ـوهلـدشي وافـ جقم 

ورة، ـثر هؿ ـوكقا حتخؾطػغ حـ حقٌ افثؼوؾـي واحل ـنوافطّى، وفؽـ 

ـل ـوكقا حتخّؾػغ ذم ـّؾ جمول حـ جموٓت احلقوة ظوّحـي، وذم جمـوٓت 

 (3) .آؿتصود وافققوشي وآجتلع خوّحي
                                                           

 .82ؼ، ص ادرجع افقوب (8)
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وطّؾــً اهلـــد وجوراهتــو وصــؼقؼوهتو ذم افتــدهقر اخلؾؼــلط 

، مل يقجد ذم ادجتؿع اهلــدي، افعـدل وادقـوواة، وــون  وآجتلظلط

ؾ تػووت افطبؼوت، وحــ جـقر جنس حـ مافـوس يعوكقن افلؼو  وافب

ــؾ افقـؿؽ لديون واكتلور افػقود، وـون ادجتؿع اهلـدّي ـبحـٍر يإ

افؽبر ؾقـف افقـؿؽ افصـغر، حتـ  دخـؾ ادقـؾؿقن، ؾتغـر جمـری 

. ؾؽون دخقل ادقؾؿغ ذم هـذه  افتوريخ، واكؼؾى تّقور ادجتؿع اهلـديط

ؿقد إفـ  احلرــي، افبالد كؼطي إضالق حـ افتخؾ ػ إف  افتؼّدم، وحـ اجل

وحـ اجلقر إف  افعدل وادقوواة، وحـ افعبقدّيـي إفـ  احلرّيـي افؽوحؾـي، 

ؾظفرت مجوظي حـ ادقؾؿغ افذيـ محؾقارشوفي الشالم إفـ  افــوس ذم 

رجـو  اهلــد، نرض اهلـد، وكؼوا تعوفقؿ الشـالم افقـؿحي ذم مجقـع ن

قر، وحـ وقؼ هؾفو حـ افظؾلت إف  افـّ نخرجقا نوادقؾؿقن هؿ افذيـ 

ر احلـديٌ، ؾبـد ت نافدكقو إف  شعتفو، وحـ افتؼوفقد افؼديؿي إف  افتطـق 

 (8).كحو  افعوملناهلـد تتؼّدم وتزدهر، حت  ضور حقتفو ذم ـّؾ كوحّقي حـ 

 -ندخؾف اهلل ؾققح جـوتف-ؿول إشتوذ نبقاحلقـ ظؾ  افـدوي 

 ذم هذا افصدد:

هـذه افـبالد حــ  ؾؿـ نراد نن يعرف حو كؼؾـف ادقـؾؿقن إفـ »

ثؿــرات احل ــورة وكتــوج افعؼــقل، وحــو نوــوؾقا ظؾقفــو حـــ اجلــلل 

وافؽلل، ؾؾقـظر إف  حوـوكً اهلـد ؿبؾ دخقل ادقؾؿغ، ثؿ يؼورن بغ 
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ؾً بف بعد حو اشتؿرَّ احلؽؿ الشالحل حدة حـ افزحـ  ذف  وبغ حو دمؿَّ

 (8) .شوحو هل ظؾقف أن

 الهن : ان شار ام،حم في ىلهحة هاطفة عل
 وصبف افؼوّرة اهلـدّيي حـ ثالثي ضرق:نوحؾ الشالم إف  اهلـد 

ول حو دخـؾ الشـالم ذم جــقب اهلــد ظؾـ  نول: افطريؼ إ

حوفي افعرب، واجلدير بوفـذـر ن نَّ افعالؿـي افتجورّيـي نيدي افتجور وافرط

ن افّتجور افعـرب نبغ اهلـد وافعرب، ترجع إف  ظفد ظتقؼ، وبحققٌ 

رون خرات اهلــد إفـ  افـقؿـ، وحـفـو إفـ  بـالد افلـوم، ـوكقا يصد

، (3)ش روّبـون»و ش رـحصـ»شـقاق نحقال اهلـدّيي ُتبـوع ذم وـوكً هذه إ

حقال افتجورة إفـ  اهلــد، نٓ  افتّجور ادقؾؿقن افعرب مؾحقـل محؾ ه

محؾقا حعفؿ دظقة الشـالم، وــذفؽ ؿوحـً افعالؿـوت بـغ اهلــدو 

ـداؿي، ونؿغ ظؾـ  ٓ  افت جـور ادقـؾموه ة وافصَّ ثـرت نشـوس ادـقدَّ

خالؿفــؿ افػووــؾي وحعــوحالهتؿ افعودفــي ذم حقــوة افؼــوضـغ ذم هــذه ن

شؾؿ ظدٌد ؽر ؿؾقـؾ حــ اهلــقد، وهـذه ـوكـً بدايـي نادـطؼي، حت  

 دخقل الشالم وادقؾؿغ ذم اهلـد.

وافطريؼ افثوين افذي دخـؾ حــف الشـالم ذم هـذه افؼـوّرة هـق 
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ادقؾؿقن بالد افقــد وحـو جوورهـو حــ افبؾـدان حقــل افغزو، دخؾ 

د بـ افؼوشؿ افثؼػلط ذم ظوم  حـقيط م ذم ظفد خؾقػـي ا188ٕؽزاهو حمؿَّ

ـد  ؿوشـؿ إفـ  شافقفقد بـ ظبـد ادؾـؽ» وجـو  ش ديبـؾ»، ؾقحـؾ حمؿَّ

هـذا   واكتك افبحر   ضريؼ  ظـ بوفعروس  افلفر   شؾحي بل ؾقفوبوٕ

 (8) ش.ديبؾ»وؾتح ؿؾعي  شراجف داهر»ه افلوب افػوتح ظؾ  ظدوّ 

و ادقـؾؿقن ذم نحو افطريؼ افثوفٌ افذي دخؾ ظــف الشـالم نو

ول حـ دخؾ حـ هذا ادؿّر هـق لؾ (3)حح افتعبر، ؾفق ضريؼ ممّر خبر،ن

م وهوجؿ اهلــد بؼّقاتـف 8020ذم ظوم ش حمؿقد افغزكقي»ادؾؽ افػوتح 

و نـثر حـفـو، ن  ظؼة   شبع  ف  إ   حّرة بعد حّرة، حت  بؾغ ظدد محالتف

، (2)خرا اكتك ظؾ  ظدّوه ووّؿ بعض ادـوضؼ اهلـدّيـي إفـ  ممؾؽتـفنو

هتـف، نوخؾػف حؾقك وعوف، حت  اكتـزع افغقرّيـقن احلؽقحـي حــ 

د  افغقري»وجو   ظــ ضريـؼ ش دهـع»وتؼّدم إف  ش صفوب افّديـ حمؿَّ

ف وهزحـف، ٓؿـش برتقي راج صـقهون»، وفؽـ حؾؽ دهؾقي ش ٓهقر»

ثؿ هوجؿ ذم افقـي افؼودحي واكتك ش ؾغوكقتونن»ؾرجع ظؾ  َدراجف إف  
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 (8)ظؾ  ظدّوه وؾتح بوبو جديدا فؾحؽؿ الشالحّل ذم اهلـد.

ت شؾقـؾي احلؽقحـوت الشـالحّقي بـوفتقاف ، ـوفدوفـي نثؿ بد

كؼـوض نظؾـ  ش صفوب افـّديـ افغـقري»افغقرّيي افتل ؿوحً ظؾ  يد 

ؿطى »وشورت ظؾ  خطَّتفو ذم ؾتح اهلـد، حت  جو  افّدوفي افغزكقّيي، 

ــّديـ  ــؽناف ــل (3)شيب ــد، افت ــالحّقي ذم اهلـ ول الش ــد  ــً اف ــّؿ تعوؿب ، ث

ك وإلكلن خـرًا نؾغون وافتغؾؼققن وافّقودات وافتقؿقريـقن، وهوافس 

رض تـؿـق جو ت افّدوفي ادغقفّقي افعظقؿي. طؾً هذه افبؼعـي حــ إ

و إف  ُذروة افؽلل ذم ظفـد الحزاضقرّيـي وتزدهر، حت  بؾغ ازدهوره

ادغقفّقي افعظقؿي، وذم هذه افـزحـ دّوي حـقتفو ذم افعـومل ـّؾـف، حتـ  

خغ وافبوحثغ حـ ماظتزهو ظديد حـ اد ؽــل افبؾـدان ظؾـ  وجـف نرط

كف مل يؽـ فبعض ادـدن حثقـؾ ذم افعـومل ـّؾـف، ذم نادعؿقرة.وذم احلؼقؼي 

حوفي افعــوس افثؼوؾّقـي، ــل يـذـر احلـوـؿ نذم وؾرة ادقارد ادوفّقي، و

حــ ش حر صـد آبـود»ن ن( Lord Clive) شافؾقرد ـالئػ»الكجؾقزي 

ذم افّقـعي وافـظـوم، ؾفـل ش فـدن»ـوكً ت وهل حدكّقي ش بـغول»وٓيي 

ؽون وزاخرة بـودقارد واخلـرات وافثـروة افطوئؾـي، إٓ  ن نظوحرة بوفق 

حقال، ومتّتعـً ححوب إنؽـقو  وإ خري بؽثرةويل متتوز ظـ إإ
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ؾـعؿـً اهلــد ذم »حـ وافرؾوهّقي وافرؿّل ذم افعفد الشالحلط اهلـد بوٕ

حــ وافرؾوهّقـي ؿروكـًو ضقيؾـي، طّؾ احلؽقحوت الشـالحقّي بوشـتتبوب إ

ؾوزدهرت افّزراظي وافتجورة وارتؼل افعؿران واددن، وتؼّدحً افصـوظي، 

ؾؼً اخلزائـ وضـور ٓشقّل حـوظي افـققٍ واف غزل ؾتقّؾرت اخلرات وتدَّ

 (8)ش.افطر افذهبل»رجو  ادعؿقرة، حت  ُشّؿقً بـ نحقتفو ذم 

 الهج هع الهن ي: ىثيرىا علأالعناصر ال خريبّية وت
ت افظروف ذم اهلـد تتغر ظؼى دخقل افؼـّقة آشـتعلرّيي نبد

ويب ؿـد ؾـتح بوبـو رن افـظوم آشتعلري إإف  صبف افؼوّرة اهلـدّيي3 ٕ

حديدا ذم توريخ اهلـد، وجعؾ الكجؾقز حـ إحؽوم افققطرة افققوشـّقي 

 رجو  اهلـد ادختؾػي.نوآجتلظّقي وآؿتصودّيي حع آشتقال  ذم 

وروبّقغ ؿد ظثروا ظؾ  ضرٍق بحرّيـي ن إنواجلدير بوفذـر هـو 

يـ بـزّي ؾـدخؾقا اهلــد حتـّؽـر ظؼ،   جديدة ذم ،ويي افؼرن اخلوحس

افتجــورة، واكتفــزوا ؾرحــي ظطــػ حّؽــوم ادقــؾؿغ ظؾــقفؿ وتــقؾر 

افتقفقالت هلؿ ـنظػو  افرّضائى وافّقلح بنكلـو  حراــز افتجـورة ذم 

ادـوضؼ افقاؿعي ظؾ  شقاحؾ اهلـد، ؾوشتغؾَّقا حّؼـو هـذه افتقـفقالِت 

تقحً هلؿ حــ ِؿَبـؾ احلّؽـوم الحزاضـقّريغ وجعؾـقا نوادراظوة افتل 

ؼؾقن ثروة افبالد وخراهتو إف  بالدهؿ بعد اشتقالئفؿ ظؾـ  حؼوفقـد يـ
                                                           

 .231ص  ـد،تاريخ اإلسالم يف اهلافدـتقر، ظبد ادـعؿ افـؿر،  (8)
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ّن احلؽؿ لاحرهتؿ افبِلعي وشقوشتفؿ افقّقئي، ظؾًل بمافّقؾطف ذم افبالد بؿ

حـد حؾقــف نالشالحل ذم اهلـد ؿد بؾغ ُذروه افؼّقة وآتقوع ذم ظفـد 

 افذي وّؿ اهلــد ـّؾفـو ظؾـ  وجـفش نوركغ زيى ظودؽر»آحزاضقر 

افتؼريى حتً شؾطوكف ممو مل يقبؼ فف حثقؾ حـ ؿبُؾ، وحؽؿ افبالد حؽًل 

ظـوم ش وركـغ زيـى ظـودؽرن»اشالحقًو حوزحًو، وبعد وؾوة الحزاضقر 

ت الحزاضقرّيي ادغقفّقي تتفووي حـ افؼّؿي حقٌ ؾؼدت نم، بد8101

ت رؿعـي ناحلؽقحي ادغقفّقي حققّيتفو وتدهقرت ؿّقهتو افققوشـّقي، وبـد

وفي تتػتًَّ صقئًو ؾلقئًو، وتتوح افػرحُي فبعض إا ش اهلــدوس»حـرا  فد 

فقجؿعقا اجلققش ويلـّقا حربـًو ظؾـ  افّدوفـي الشـالحّقي، ش افققخ»و

ويؼتطعقا حـ جقؿفو افؽبر وٓيوت هلؿ طؽؿقكف، وادؾقك ادقؾؿقن 

ر كػـقذهؿ، ويــؿؽش شـؾطو،ؿ، حتـ  ـي عقن صقئًو ؾلقئًو، ويـحق

 (8)رة ٓكػقذ هلو وٓ شؾطون.حبحقا حقن

خذت افبالد تـؼقؿ إف  دويالٍت ظديـدة ذم خمتؾـػ ادــوضؼ لؾ

ّيي ُشؾطي حتحدة حتل شـؽي ؿـودرة نؿوفقؿ ومل تؽـ ذم اهلـد حقـذاك وإ

 (3) .وروبقغظؾ  حقوكي افبالد حـ ادقتعؿريـ إ

ؾال كدخؾ ذم افعؼد افقودس حـ افؼرن افثوحـ ظؼ، إٓ وكـرى 

ؿـد ( East India company)افؼؿّقي افزيطوكّقـي  ي اهلـد ن ذـن
                                                           

 .21م، ص 8220، ظوم 3، افعدد 28ادجؾد رؿؿ  ثؼافة اهلـد، (8)

يقفقق  -ه/ حو يق8231مجودي افثوكّقي  -، مجودي إويل2-2، افعدد 28افداظل، افقـي،  (3)

 . 12م، ص 3001
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ت افعــوس نؿداحفو ذم اهلـد وحوجوورهو حـ افبؾـدان، وبـدنرشخً 

ـو ذم  نافتخريبّقي تـتفز هـذه افػرحـي فتبـد كلـوضوهتو وتؾعـى دوًرا هوحَّ

وروبقّقن هذه افػرحـي وووع الحزاضقرّيي، وبوفطبع اكتفز إنتػوؿؿ 

رجـو  افدوفـي ادغقفّقـي نظالحفؿ افتجورّيـي ذم نلرشي وا بؿؤي و فقبدن

وا يراؿبقن افظروف افققوشّقي اهلـدّيـي آكـذاك نبؽّؾ ُحرّيي وكلوط، وبد

ؼ نو يدرشــقن نبؽـّؾ دّؿــي واهــتلم، وبـد ووــوظفوآجتلظّقي بــوفتعؿ 

وووع افبالد افراهـي هـل حالئؿـي نن نوالحعون ووحؾقا إف  افـتقجي 

 (8)فؾققطرة ظؾقفو. 

ت افعـوس افتخريبّقـي نوووع افقّقئي فؾبالد بدؾػل طّؾ هذه إ

ّيـد بع ـفؿ بـوٕحقال وافرجـول وـّد محرا  ببع فؿ، وتترضب إ

ووـوع الحزاضـقر، وممـو جيـدر نافبعض أخر، وتداخؾً ذم تػوؿؿ 

ـثر ممو ـوكـً نـوكً حقاؾؼي فإلكجؾقز ش افدــ»ن افظروف ذم نبوفذـر 

ؿـوم لن هـوك مل تؽـ حؽقحي تصـودحفؿ، ؾخري3 ٕٕذم اددن اهلـدّيي ا

وبــقا ؾقفوؿؾعـي حـغرة ش افدــ»ّول ذم حـطؼي الكجؾقز حصـعفؿ إ

قهو   (3)  (Fort saint George) شؿؾعي شقـً جورج»وشؿ 

 عضاء الشركة:أنراء الهنول و الصراعات بين األ
حـرا  اهلــقد راظوت بـغ إـثؿ حو وؿع حــ اخلالؾـوت وافصـ

                                                           
 ادصدر افقوبؼ. (8)

 .23ص شقخ اهلـد وكػاحه يف حترير اهلـد،  حعراج نمحد، إخ  (3)
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افؼـي   هذه حـ  حرا  اخلطَر درك بعض إن  افؼـي، وحقـل ظ ونو

ت افظروف إف  احلـرب وـّد الكجؾقـز،  افققطرَة ظؾ  اهلـد، ؾووطرَّ

بوهلجقم ادُبوؽً ظؾ  حصـقن الكجؾقـز ش هاج افدوفي»حر ؾؼوم إ

م، وبـل 8121فقؼيض ظؾفؿ ويريح افبالد حـ ذورهؿ وـقدهؿ ظـوم 

ـــن افلــن ــي شــؾحي وافػتوـــي وإؽ إرـي ـوكــً يؿتؾ دوات احلرّبق

ذم حعرــي ش هاج افدوفـي»حـر رت ظؾـ  جـقش إـادتؼّدحي، اكتصـ

 .(8)م 8121ظوم ش بالد»

ادلـفقر ش ؾـتح ظـع خـون»واجلدير بذـر افدور افذي ؿوم بـف 

درك واكتبف خلطـر افؼـّقة آشـتعلرّيي. ؾعـرف نافذي ش تقبق شؾطون»بـ

ن الْكجؾقز شقزدرُدون هذه افـبالد نؿي ؾؽره تقبق شؾطون ببعد كظره ود

ـؾؼؿي شوئغي، إذا مل تؼؿ ذم وجقهفؿ ؿّقة حـّظؿـي، ؾحـورب الكجؾقـز 

حرا  اهلـد ظؾ  نبؽّؾ حوـون يؿؾؾف حـ ؿّقة حرّبقي وُظّدة ظتوٍد، وحّرض 

 (3) .افؼ و  ظؾ  اجلرثقحي الكجؾقزّيي افقوحي

حؾـقه ذم اهلــد، نؾقز ووطّؾ طور،ؿ وـود يـفور ـّؾ حوبـوه الكج

حرا  اهلـد ذم جـقب اهلــد إفـ  حعقـؽرهؿ ن،ؿ كجحقا ذم وؿط نفقٓ 

م، وؾّ ـؾ 8122ؾخّر افؼوئد افلجوع، وخّر صـفقدًا ذم ادعرــي ظـوم 

                                                           

حؽتبـي احلـؼ  )ادستؼبل الزاهر لؾؿسرؾؿني(،  املسمونں اک رونش لبقتسم،د ضػقؾ امحد، افققّ  (8)

 .18م ص  3008ه/ كقؾؿز 8233حودرن ديري جقؽقلقري، ممبئل، رح ون 

 .822ص   ادسؾؿون يف اهلـد،افلقخ ابق احلقـ افـدوي،  (3)
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ه ذم يد الْكجؾقز واحلقوة ذم طؾؿفـؿ وحتـً رمحـتفؿ. ادقت ظؾ  إ

، ثوؿـى افـظـر، ومل تعرف اهلـد ذم تورخيفو افطقيؾ، ؿوئـًدا ظـويل اهلؿـي

ظظـؿ ظـداً  وبغً ـو فؾؿقـتعؿر نصد ؽرة ظؾ  افّديـ وافـقضـ، ونو

يـقم حــ حقـوة »وؿوفف ـؾؿتف اخلوفدة ادوثقرة ذم افتوريخ  ۔جـبل حـفإ

وتــّػس الْكجؾقـز ش شد خـر حــ حوئـي شــي حــ حقـوة ابــ آويإ

ؿقی خصـؿ هلـؿ ذم اهلــد، ودـو بؾـغ افؼوئـد نافّصعدا  واشسحقا حـ 

ر ووؿـػ ـصفودة افقؾطون ح ـ لكب (Horse) شهقرس»كجؾقزي ال

ن يـتكوا ظؾ  نوـون حـ ادؿؽـ  (8)،شافققم اهلـد فـو»ظؾ  جّثتف وؿول 

ت لؾبش هاج افدوفي»ظدا ، فقٓ  خقوكي بعض ؿقاده وؿقاد ٓ  إمه

 هذه ادحووٓت بوفػلؾ  وآ،زام.

 :الف اوى للشاه عب  العزيز ال ىلوي ض  امنجليز
حقال احلوفؽي فؾبالد واكتلور وذم طؾ هذه افظروف افقّقئي وإ

ووـوع نكـقاع اخلراؾـوت وشـق  نل مجقـع ـافػقو  وافػقـود وتػّلـ

شـؾق،و نؿّقي ذم تغقـر ،جفـو وـرت افؼـي اهلـدّيي افلـنادقؾؿغ، بد

ّول حــ لثر بوفتؼّؾبوت افققوشّقي ذم افـبالد ؾـلحبحً تتنتدرجيقو حقٌ 

ؾؽ وـّد احلؽقحـي الكجؾقزّيـي، هـق افلـوه ظبـد افعزيـز ؿوم حلليي اد

ــّديـ  ــدهقفقي ذم اف ــي فؾلــوه ويل اهلل اف ــون خؾقػ ــذي ـ ــدهؾقي اف اف

                                                           
 .821ادرجع افقوبؼ، ص  (8)



 آافتالافتوًف
 328 وجهىده يف حترير اهلند اإلهام حمود قاسن النانىتىي

 

 

وافققوشّقي ظــد حـو صـوهد هـذة افـؽبـوت وآوـطفود افـذي حـّؾ 

ه لشـبوب ذفـؽ، ؾـنبودقؾؿغ وتطّؾع إف   ظؾـ وجـقب اجلفـود وـدَّ

حرب، وؿد وجى ظؾقـو  حبحً دارَ نن اهلـد أن لب»حدر افػتقی  نو

ن احلـؾَّ ن هيبقا فؾجفود وّد الكجؾقـز افغوحـبغ3 ٕنوظؾ  ادقؾؿغ 

حـقر ويعّقــقن وافعؼد حور بقد ادققحّقغ الكجؾقز، ؾفؿ يـديرون إ

حـقر افققوشـّقي حــ، وٓطسحـقن إادقّطػغ، ويؾغقن افؼ ـو  وإ

حتّقفً بالدكـو جؾ ذفؽ نفإلشالم وهيدحقن ادقوجد بغر اـساٍث حـ 

اهلـد حـ دار الشالم إف  دار احلرب، ؾوكتؼت ؾتقی  الحوم ذم شوئر 

، حـدٌي ـبـر وتـوثٌر بـوفغ ذم ادقـؾؿغ،  افبالد، وـون هلـذا افػتـقی 

ي، ذم ْسح آشتعلر افزيطويننو  (8).حدثً وجَّ

 امجراءات العلهّية ضّ ىم:
وشوً  فؾغويـي وخوّحـي  إن هذا افعك افذي ـون يعتز ظًكا حقَّ

مل يظّؾ شوـتًو وواوـعًو يديـف ش صوه ظبد افعزيز»بوفـقبي فؾؿقؾؿغ ؾنّن 

حـد تالحذتـف ذم نن يؾحـؼ ني ظؿـؾ، بـؾ اشـتطوع نظؾ  ـػقف بدون 

شوس افذي يقتطقع اتبوظفو ادقؾؿقن ذم حقاحـؾي اجلقش، وووع إ

ّقي هذه فمن افقّقد نمحد افلفقد افذي تقّػ حقنظؿؾّقوهتؿ احلرّبقي3 حقٌ 
                                                           

  ـد كا شاكدار مايض،  )ادايض ادجقد لؾعؾامء يف اهلـد(،عؾامء ه، ںافلقخ افقّقد حمّؿد حقو (8)

. ـذافؽ افلـقخ نبـق احلقــ 221، ص: 3ه، ج8231ؾقصؾ ديقبـد، رح ون ادبورك 

جمؾـس حتؼقؼـوت تراريخ دعروت وعزيؿرت، )رجرال الػؽرر والردعوة(، ظع فـدوي، 

 .221، ص 2، ج 3083ه/ 8222، ؤوكؼيوت اشالم ـوـقري آؾققً، فؽـو
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ن يؽقن جـديو حوهرًا بـدًٓ ن، ؾ ؾ (8)احلرـي بعد وؾوة صوه ظبد افعزيز 

ن يؽقن صقخًو راشخًو ذم افعؾـقم وادعـورف. وظؼـى ،ويـي ظـوم نحـ 

حوم الكجؾقز3 ومل تظّؾ إٓ نم خَ َعً حعظؿ افّقؾطوت اهلـدّيي 8181

يل اهلل هذه احلرـي تقر ضبًؼو فإلرصودات وافتعوفقؿ افتل ووعفو صوه و

، ؾحـوول نافدهؾقي، وـوكً تؼػ بودرحـد  حـوم افعـدا  الكجؾقـزيط

شوًشـو يقـوهؿ نن يـّظؿ مجوظي فقعطل هذه احلرـي نافقّقد نمحد افلفقد 

ـد  نـؿؾف، وتـؿَّ تقـؾقؿ افؼقـودة فـف، رؽـؿ لؾقف افلعى ب ّن حقٓكـو حمؿَّ

شوفقى نشس افققوشّقي ونكف ـون يدرك ٕ (3)ـز حـف شـ و3نإشلظقؾ ـون 

محـد نظـّد افقـّقد لحؽوؾحي الكجؾقز وـون يتػّقق ظؾقف ذم هـذادجول ؾ

افلفقد افُعّدة وؿوم بستقى مجعقع اخلطقات احلرّبقي وّد مجوظي افققخ، 

ؾؾؿ تؽـ هذه احلرب وـّد هـذه اجللظـي3 بـؾ ـوكـً وـّد احلؽقحـي 

ن هذه اجللظـي ـوكـً حتقإفقـي فؾحؽقحـي الكجؾقزّيـي الكجؾقزّيي3 ٕ

وافتل ش اهلـد»وش ؾغوكقتونن»ت شقودة وضقدة ذم ادـطؼي افقاؿعي بغ وذا

بـو  افبالد بقجف ظـوم وادقـؾؿغ نشوس شػؽ دحو  نـوكً حبـّقي ظؾ  

 (2)بقجف خوص. 

                                                           
تاريخ دعوت وعزيؿرت،  )رجرال الػؽرر والردعوة(،  خ ابق احلقـ ظع افـدوي،  افلق (8)

 . 212 -212 -218، ص 2ج

 .211 -211ادرجع افقوبؼ، ص  (3)

 .11، ص 2-2، افعدد، 28افداظل، افقـي،  (2)
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 الحركة للسي  أ ه  الشهي :
ادقؾؿغ مجقعو إفـ  افـّديـ اخلـوفص -ودظو افقّقد نمحد افلفقد

لن واحللشـي افّديـّقـي الشـالحّقي وؿد ذم ؿؾق،ؿ صـعؾي اليـنافـؼّل، و

ت هـذه احلرــي بتـػقـذ نوحّروفؿ ظؾـ  اجلفـود ذم شـبقؾ اهلل، وبـد

ظلل الحالحّقي وآجتلظّقي افلوحؾي، وشومهً ذم تعزيـز نواسا إ

ّن هذه اجللظي نافصداؿي وادحّبي، وؿوحً بتؾؼقـفؿ دروس آحتود، ـل 

ون يـ ؿ إفقفو آٓف حـ افلـبوب ّيي حـطؼي حت  ـنحفل ـوكً تصؾ إف  

ويؼقم افؽبور وافـقو  بتؼديؿ حو يؿؽـ هلؿ حـ حقوظداٍت بلّتك افطـرق 

ن تتؾّؼل ترحقبًو واشـًعو حــ ؿبـؾ نوافقشوئؾ. واشتطوظً هذه اجللظي 

ثـو  خرج افقـّقد نمحـد افلـفقد حـع مجقع ضبؼوت افلعى. وذم هذه إ

ن ؿِدم حــ هــوك نٍ، وبعد دا  ؾري ي احلادؽرحي، ٕش حؽي»مجوظتف إف  

حبحً حؼوحد هذه احلرـي حتغّرة فؾغويـي، لطفر ذم ظؼؾف كقر شوضع، ؾ

حبحً ترتؽـز ظؾـ  حموربـي الكجؾقـز بلـّتل افقشـوئؾ، ؾؼـوم نحقٌ 

بتدريى مجوظتف فؾبـدا  بوجلفـود وـّد الكجؾقـز ووحـؾً اجللظـيإف  

، شراجقــتون»،وشبـجــوب»وذفــؽ بعــد ظبــقر ش صــؽور ؾــقر»حـطؼــي 

ظداد هذه اجللظي تت وظػ حراًرا وتؽراًرا، ن، حقٌ ـوكً شقدرآبودح»و

ات احلرّبقي ـوكً تزداد  ن خصقم افقّقد نمحد افلـفقد ني و3 إٓ نوادعدَّ

حتً ؿقـودة  (Sikh) شافققخ»يً و، حقٌ ـوكً مجوظي نـوكقا يت وظقن 

حتوول افؼ و  ظؾقفؿ حـ جفي، وافزيطوكققن طـووفقن ش ركجقً شقـغ»
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 (8).خرين وض ظؾقفؿ حـ جفي آكؼ

ـل فعى ادجوهدون دوًرا بورًزا ذم حقاحؾي اجلفود، حقٌ بذفقا 

رض اهلــد، نؿصوری  جفقدهؿ لؿالع جذوة افؼّقة آشـتعلرّيي حــ 

شقس دوفي ذظّقي ذم حدود اهلــد افلـلفّقي لٓ  افرجول ذم تمؾـجح ه

ـذوا وحو جوورهو حـ اددن وش بلوور»افغرّبقي تلتؿؾ ظؾ   ، وكػَّ افؼری 

احلدود افؼظّقي، وضّبؼـقا افـظـوم الشـالحل ادـويّل والرادي تطبقًؼـو 

ؿد خو،ؿ ش بلوور»ّن حوـؿ نحوحّقي إٓ ، وادّمفقا كحق اجلفي إ(3)دؿقًؼو، 

حرــًزا هلـؿ ؾؼـوحقا ش بوٓـقت»ن جيعؾقا نؾو،زم ادجوهدون وحووفقا 

هؿ حقٌ واجفقا جــقد ظدا نخري، وـوؾحقا نبستقى جـقدهؿ حّرة 

صـر »افققخ هذه ادرة، ؾوحطدم ادجوهـدون بجـقش افلـقخ بؼقـودة 

ؾوشُتلفد الحوم نمحـد وحـوحبف افلـقخ ش بوٓـقت» ذم وادي ش شقـغ

 (2) .م8128ححو،ل شـف ناشلظقؾ، وـبور 

و ذم ظؿؾّقي ،ـقض ادقـؾؿغ،  وؿد فعبً هذه احلرـي دوًرا هوح 

 ف بتعّصبف وحّؼده فؾؿقؾؿغ:افذي ُظرش هـس»حقٌ يؼقل 

ظلل افؼشي ذم ـّؾ بِؼوع افّدوفي، ؾؽـون حــ اكتؼت هذه إ»

عى ظؾقـو  ظؿؾّقوتـو الحالحّقي حقـٌ  نّي جفي، كبدنن ك درك حـ نافصَّ
                                                           

 ادرجع افقوبؼ. (8)

 ادرجع افقوبؼ. (3)

)السرو  ي بـوزار، ـتوب حــزل، ـلـؿر سريت سقد امحد الشفقد،ؽالم رشقل حفر،  (2)

 .282،  ص3، ج 8223ٓهقر،   الؽشؿريي(،
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ظ و  هذه احلرـي حقتعّدا فؾخقوكي بـؾ ــوكقا نحد حـ ني نكف مل يؽـ ن

 (8).شيػّ ؾقن ادقت ظؾ  هذا افعؿؾ

ٓ  ادجوهديـ مجفـرة شـؽون مس بعد اشتلفود هلواظسي افق

افؼـي وشـق  وـقعفؿ،  افبالد افذيـ ـوكقا يتذحرون حـ ؿققة ُظّلل 

وتصوظدت ح ويؼوت احلؽوم الكجؾقـز واظتـدا اهتؿ افقـوؾرة ظؾـ  

ون ذم وجـقهؿ نادقؾؿغ، ؾبـد بـقاب افقطـوئػ احلؽقحّقـي، نو يُقـد 

وكً تدور ظؾ  اددارس افّديـّقـي وجيّػػقن يـوبقع احلقوة افؽريؿي افتل ـ

 (3).حالك وافعؼوراتشقوت اخلرّيي، وطووفقن آشتقال  ظؾ  إمواد

 «:نيروت»تش عل الثورة نن ُثكنة 
ت افــور تلـتعؾ حــ نم، بـد8121/حويق  88وذم حبوح يقم 

افؼـي الكجؾقزّيـي،  ثقرةمجوهرّييوّدهذهنبد ظـ فتعؾـشحروت»حديـي

دت بحقوة بعلؾ فغ افزيطوكّقغ، ؾؽوكـً حّؼـًو ثـقرة جوحمـي مض ادقوَّ

3 (2)ـثر كقاحل اهلـدنجـبّل وصؿؾً لكؼوذ افبالد حـ ظور آشتعلر إ

 شبوب بل يع.خػؼً ٕنوفؽـفو 
                                                           

دواتسینامہرے ، د، ايررس )بـجررال(،ئرر ايررل، ايررل، دي، آافــدـتقر، هـــس،  (8)

ن

، املسمن ه

 880ترمجي افدـتقر حودق حقغ، اـوديؿّقـي دؾـس اؿبـول، ٓهـقر اهلـد لـا(،  )مسؾؿو

 .821م ص 8222ابريؾ 

 م.822 ۔ظوم 28 -20، ص 3، افعدد 28ادجؾد رؿؿ  ثؼافة اهلـد، (3)

 -ه/ حـو يـق8231مجـودي افثوكّقـي -، مجـودي إويل2 -2، افعدد 28افداظل ، افقـي،  (2)

 .11م، ص 3001يقفقق 
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 عوانل ثورة الهن :
حداث افتورخيّقـي ذم هّؿ إنم ُتعتز حـ 8121إّن ثقرة ظوم  -8

ًو بدايـًي ظظقؿـي فؾؽػـوح وـدَّ صبف افؼـوّرة اهلـدّيـي، افتـل ـوكـً حّؼـ

، وؿــد ُذـِــرت  حــداث هــذه افثــقرة ذم حعظــؿ نآشــتعلر افزيطــوينط

ّكـف مل يـتّؿ افسـقـز نافروايوت افتورخيّقي ادلتؿؾي ظؾ  توريخ اهلــد، إٓ 

ظؾ  افّدور افبورز افذي ؿوم بف ادقؾؿقن ذم هذه افثـقرة، افتـل ـوكـً 

ظظــقًل، ؿــوده ادقــؾؿقن  ن تعتــز هــذه افثــقرة ـػوًحــولتقــتقجى بــ

ّن لفؾحصقل ظؾ  آشتؼالل، حـ براثـ آشتعلر افزيطـوين، ظؾـًل بـ

حداث ٓ حتتقي إٓ ظؾ  حو ؿـد حعظؿ ادصودرة ادقجقدة ظـ هذه إ

،و ظبـورة لو افبوحثقن افزيطوكّققن، ؾوظتزوهو بنّفػقن مّفػف ادنو نذـره 

افؼؿّقي افزيطوكّقـي ؾؼـط3 فـذا  ظـ متّرد اجلـقد اهلـقد ظؾ  ذـي اهلـد

ن هذا آشؿ ٓ يؿؽـ إضالؿف ن، حقٌ (Mutny)ضؾؼقا ظؾقفو اشؿ ن

هو اجلــقد ادتّؿـردون نن هذه افثقرة ؿد بـدظؾ  هذه افثقرة إضالًؿو3 ٕ

حبحً ثقرة صعبّقي رهقبي دلورـي ادـدكّقغ ؾقفـو بؽـّؾ ن،و نحّؼو، إٓ 

افؼـي    حقّطػل فؼققة  كتقجي  إٓ    افثقرة هذه    تؽـ   ؾؾؿ  ؾعوفّقي، 

الكجؾقزّيي وشق  حـقعفؿ حع ادقاضـغ اهلـقد، ؾلورك ؾقفو ادقؾؿقن 

كحـو  افـبالد وـّد آشـتعلر نواهلـدوس حًعو، واحتد هلقُبفو إف  مجقع 

 (8)۔الكجؾقزّي3 وفؽـ ظثر حظ  اهلـقد وبو ت افثقرة بوفػلؾ
                                                           

 -ه/ حـويق8231مجـودي افثوكّقـي،   -، مجـودي إويل2-2، افعدد، 28افقـي،  الداعي، (8)

 .12م، ص3001يقفقق 
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غــّرت افعالؿــوت م ت8121ظــوم ش بــالد»وبعــد حــرب  -3

ن نرـي بعـد هـذه ـشوشقًو، واشـتطوظً افلـنافتجورّيي حع اهلـد تغرًا 

ظؾــ  جــؾ احلصــقل نحـــ ش بـغــول»تقــتخدم شــقودهتو افققوشــّقي ذم 

 افققطرة آحتؽورّيي فؾتجورة اهلـدّيي وادـتقجوت افبؾدّيي، ؾبدنت تـػؼ

تصـدير  حقال وافعقائد افتل حصؾً ظؾقفو حـ ادؾقك وافت جـور ذمإ

جـؾ وٕش بريطوكقو»ت تـؼؾ ثروهتو اهلوئؾي إف  نادـتقجوت اهلـدّيي، وبد

ن يبقعـقا حـتقجـوهتؿ نظؾـ  ش بـغـول»رـي حـوئؽل ـجزت افلـنهذا 

حؼوبـؾ   فؾؼـي  يعؿؾقا  ن ن  جمزيـ افُعّلل  وـون   شعور  حـخػ ي،لب

 جقر ؿؾقؾي.ن

ــبوط افّصــغور ـــوكقا يـف -2 بــقن وظؾــ  حــعقد آخــر إن اف  

حـر كػقفؿ، وــون هـذا إحقال ٕالؿطوظّقغ وافرظّقي، وجيؿعقن إ

دا  ضائـى نو ُيدخؾ ذم افقجـ إذا َحَطـؾ ذم نذي افػاّلح من ينظودّيًو 

رض، واكتؼ افػقود ذم ـّؾ جموٍل حــ ادجـوٓت فؾحقـوة مل تلـوهد إ

 ن الكجؾقـز طؾ ـقا ـوٓجوكـى ذمنفبالد حـ ؿبؾ، وحـ اجلدير بوفـذـر 

بالدكو وحوـوكقا ـوفلعقب افتل ؾتحً اهلــد حــ ؿـبؾفؿ ـودقـؾؿغ، 

 (8).ؾن،ؿ مل يرتبطقا امجتلظّقو حت  بوفطبؼي افعؾقو  فؾفـد
                                                           

ص  د حمؿرود احلسرن الديوبـرد، وكػاحره يف حتريرر اهلـرد،شقخ اهلـإخ حعراج نمحد،  (8)

 .22ــ22
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وذم هــذه افظــروف ـــون ادقــؾؿقن واهلـــدوس وافُعــّلل 

ؾــراد افعوئؾــي ادؾؽّقــي نوافػالحــقن ورجــول اجلــقش والؿطــوظّققن و

دّيي تــدهقًرا، إذا رؾــع هــذا ووــوع آؿتصــوبوئقــغ، وتــدهقرت إ

ــّوع إفـ  وهـود افػؼـر، حتـ  ــون ـثـر حــ  افقوع افػاّلحغ وافص 

حـبح نِزّحي ادوفّقي، وهؽذا الؿطوظقغ، ووّبوُط احلؽقحي يقاجفقن إ

ّيوم ؿد حـدر فؾثقرة ودَّ ادقتعؿريـ، وذم ؽ قن هذه إ لادقدان حفقّ 

ام اخلرضقصـوت بـوفـزع إحر حـ ِؿَبـؾ احلـوـؿ الكجؾقـزّي بوشـتخد

ب بلـحؿ افبؼـرة واخلـزيـر بوٕ شـون، وـوكً هذه اخلرضقصوت تؼَّ

ْشؿ، هذا حـو  ّن نؽ ـى رجـول اجلـقش اهلــقد، ؾـن،ؿ اظتؼـدوا نفؾدَّ

حبحً حلوظرهؿ جمروحـي جرًحـو نالكجؾقز هجؿقا ظؾ  ديوكتفؿ و

ؿ جؾ إذٓهلننَّ مجقع هذه افؼقاكغ تقوع حـ نصديًدا، وجعؾقا يظـ قن 

 (8) ۔وشؾى ديـفؿ حـفؿ وحـ حقاضقـفؿ اهلـقد

ّن طفقر هذه افثقرة افلعبّقي ودَّ آشتعلر نوحـ افالؾً افـظر 

افّزٔ افـذي  افزيطوينط  افزيطوينط ـوكً ضبعّقي، كظرا إف  افـظوم احلؽؿ 

، ـل ن ّن افرضائى نّثر شؾبّقًو ظؾ  حصوفح مجقع ضبؼوت ادجتؿع اهلـديط

ّثـرت نل ؾروفو كظوم احلؽؿ افزيطوينَّ ظؾ  افػالحغ، ؿـد افؽبرة افت

افؼؿّقي   وووظفؿ بلؽؾ شّقئ فؾغويي، حقٌ نّن افؼـي اهلـدّيي نظؾ  

افزيطوكّقي مل تؽـ ترؽى إٓذم احلصقل ظؾ  دخؾ ـبر جدًا حـ افبالد 
                                                           

   اهلـرد(،   ترورة عوامرل ) اهلـرد،    بغراوة   اسرباب خـون،  نمحـد  شّقد   ه افلقخ          (8)

 .22حقؾؿ يقكققر شتل، ص  - پبؾؼز
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ٓ  افػاّلحـغ وإحـوبتفؿ بـوفػؼر مووـوع هـنبغض افـظر ظـ تػوؿؿ 

ش يــدوارنوفــقؿ »ة، ـــل يؽتــى اف ــوبط افزيطــويّن وادلــوـؾ افعديــد

(William Adwar)  م.8121م ظـ ظقاحؾ ثقرة ظوم 8122ذم شـي 

ظلل افـفى وافؼتـؾ نحبحً نوـون افبقفقس ظّذاًبو فؾـوس، و»

شـبوب افقـخط نــز نوآشتغالل افتل ارتؽبفو رجول افبقفقس حـ 

 (8)ش افذي ثور دموه احلؽؿ الكجؾقزّي 

رؿّقي وشــقَ  ـرـي اهلـدّيــي افلـــؿقــقة ُظــّلل افلــن نوٓريــى 

حعوحؾتفؿ حع ادقاضـغ اهلـقد وافػؼَر ادتزائد وافعَن ادت ـوظػ ــون 

دى إف  افثـقرة اهلـدّيـي، وــذفؽ نشبوب آوطراب افذي نهؿ نحـ 

افعقاحؾ ادختؾػي حـ اخلصقحي افذاتّقـي وافعصـبّقي افّديـّقـي وافعوضػـي 

 ؿتصودّيي ـّؾفو شومهً ذم إثورة افثقرة.افقضـّقي وافدواؾع آ

 وضاعهه السياسّية واالجتناعّية بعد الجورةأاملسلنوٌ و

ن اهلـدوس وادقؾؿغ مجقًعو ؿد صورـقا ذم ثقره نوحـ ادالحظ 

ّن الكجؾقز نم، وحوربقا وّد الكجؾقز جـًبو إف  جـى، إٓ 8121ظوم 

وـقا اهلــدوس نطـّقا  ـّ احلـرب ن ادقؾؿغ هؿ افـذيـ حرَّ ظؾـ  صـ

ن َظَجؾي افؼقودة ذم جوكى، وٕجؾ حترير افبالد حـ براثـ إوّدهؿ ٕ

                                                           
 -21ص  شقخ اهلـد حمؿود حسن الديوبـد، وكػاحه يف حترير اهلـرد،إخ حعراج نمحد،  (8)

22. 
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،ـؿ ؿـد نيدي ادقـؾؿغ اهلــقد، وٓصـؽ ذم نهذه افثقرة ـوكً حتً 

 ، ـط احلرب ودَّ آشـتعلر افزيطـوينط حّروقا ادقاضـغ اهلـقد ظؾ  ص

ظـغ نبغـض افــوس ذم نحـبح ادقـؾؿقن نؾؾل ؾلؾً هـذه افثـقرة، 

صــّدهؿ ظؾــ  آشــتعلر افزيطــويّن، ؾؼتــؾ ناحلؽقحــي الكجؾقزّيــي، و

الكجؾقز آًٓؾو حـ ادقؾؿغ، وكصـبقا ادلـوكؼ ذم افلـقارع، وحـؾبقا 

صجور، وظؼد الكجؾقز افعزم ظؾ  اشتئصول ظدًدا ـبرا حـفؿ ظؾ  إ

رض ظؾـقفؿ بـل ؾي ادقـؾؿغ حــ ُربـقع اهلــد، ؾحّؼـًو وـوؿً إلص

 (8)ا دؾع ادقؾؿقن ثؿـًو بوهظًو فـ وهلؿ وجفودهؿ وـّدهؿرحبً، ؾؽذ

 بق احلقـ ظؾ  افـدوي ذم هذا افصدد:نشتوذ يؼقل إ

هؾ اهلـد شقط نخػؼً هذه افثقرة، حىَّ الكجؾقز ظؾ  نودو »

حـي، نؽ بفؿ، واكتؼؿقا حـفؿ اكتؼوحو صديًدا، وبطلقا بـوهلـقد صـعًبو و

يعرؾقن حدوًدا، وـوكً جمـزرة ٓيعرؾقن رمحي وٓ يعرؾقن ظدًٓ وٓ 

دت ذـري  بــو  نوؿـد ؿتؾـقا ثالثـي ش هقٓــق»و ش جـؽقز»هوئؾي، جدَّ

 -حـون وافعفـد وادقثـوقظطقهؿ إنبعد حو -ادؾؽ افلّبون ادلشقريـ

،ؿجّقي وؿقـووة احـتعض حـفـو ـثـر حــ الكجؾقـز، وصــؼقا ثالثـي 

صـققخ هة ادؾؽّقـي، ؾـقفؿ حـرز وزحــل وبــو  إنوظؼيـ حــ 

هــوكقا ادؾــؽ وحــوـؿقه حموـؿــي حفقـــي ذفقؾــي، وـــوكقا نوظجــوئز، و

                                                           
 .20ص  وكػاحه يف حترير اهلـد،-شقخ اهلـدافقّقد حعراج امحد ،  (8)
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ن نن وـوبًطوحـفؿ ــون ؿـد وظـد نصـع ؿتؾي، إٓ نحريصغ ظؾ  ؿتؾف 

ّبـد إفـ  مطوؾظ ظؾ  حقوتف، فققّؾؿ كػقف إفقف، ؾحؽؿقا ظؾقف بوفـػل اد

حقٌ حـوت ضريـدا ذيـًدا حؼـسا ظؾقـف ذم  (Rangoon) شركؽقن»

ش دهـع»ودخؾـً اجلقـقش الكجؾقزّيـي ذم حديــي  افرزق ح قؼو ظؾقف

ؾقـدوهو نإن ادؾـقك إذا دخؾـقا ؿريـي »تعـوف   -ؾؽون تػقـًرا فؼقفـف

 (8)۔شذّفينهؾفو نظّزة نوجعؾقا 

وؿد ـوكً هذه افققوشّقي حتبعي ذم احلؽقحي الكجؾقزّيي افؼوئؿـي 

طػـور ادقـؾؿغ نوّد ادقؾؿغ، وـون اهلدف حـ هذه افققوشي، تؼؾقؿ 

حـؾ يـراود كػقشـفؿ، ؾودّمـف نفؼ و  ظؾـ  حعـقيـوهتؿ، وؿتـؾ ــّؾ وا

الكجؾقز إف  إحغوف ادقؾؿغ حـ افـوحّقـي آؿتصـودّيي، وشـّدوا ذم 

وجقهفؿ ـّؾ افقطوئػ افؽبرة وافصغرة افتل ـوكقا شـوبؼو يػـقزون 

 (3)۔بلـثرهو، وووعقا افعراؿقؾ ذم ضريؼ دمورهتؿ

  ادقـؾؿغ كظـرة افّلـّؽ احلّؽوم الكجؾقز يـظـرون إفـ نؿد بد

حؼود، وحرحقهؿ حـ افقطوئػ احلؽقحّقي ذم جوكـى، وذم جوكـى وإ

آخر اشتغّؾ حقاضــقا اهلــد ؽـر ادقـؾؿغ، تبـوؽَض الكجؾقـز وـدَّ 

ادقؾؿغ، وكجحقا ذم احلصقل ظؾ  افقطوئػ وادـوحى احلؽقحّقـي، 
                                                           

 .820 -822ص ادسؾؿون يف اهلـد،نبق احلقـ ظع افـدوي،  (8)

دواتسین،  د،  ايـس،  )بـجـول(،  ئ افدـتقر، هـس،  ايؾ،  ايؾ،  دي،  آ (3)

ن

    املسمن ،  مهارے ه

 .322 -323ص   )مسؾؿو اهلـد لـا(،
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شػؾ حـ آكحطـوط افقـقوّد وبذفؽ وحؾ ادقؾؿقن إف  افدرك إ

 وآجتلظّل.

 حقال ادقؾؿغ بعد افثقرة: نوهق يصّقر ش هـس»وؿول ادقس 

ّهالت وافؽػـو ة ادطؾقبـي مإّن ادقؾؿغ وإن ـوكقا يؿؾؽقن اد»

 (8)۔شفقطقػي، ؾو،ؿ يؿـعقن ظـ ذفؽ ببالٍغ رشؿّل 

حـ ّذحـو »شتوذ حقعقد ظومل افـدوي: و،ذا اخلصقص ؿول إ

بـقاب افـرزق ن،و شّدت ذم وجقهفؿ ني ؾعؾً ،ؿ احلؽقحي افزيطوكقّ 

، ٓ يـدري حـوذا نذم دواويـفو، وحودَرت  حالـفـؿ وتـِرـَتفؿ حقـورى 

يػعؾـقن  وـقـػ يعقلـقن  وــودوا يصـبحقن ظوَفـي ظؾـ  ؽـرهؿ 

ون بف رحؼ حقوهتؿ  (3) ۔يتّؽػػقن وٓجيدون حو يُقد 

س ووـقؼ لظؼبً افثقرة اهلـدّيـي ـوكـً ؾـسة يـنإن افػسة افتل 

ّن ناهلـدّي بقجف ظوم، وفؾؿقؾؿغ بقجف خوص، وحـ ادالحظ فؾلعى 

ـثـر بوفـقـي نس ــون مكصقى افلعى ادقؾؿ اهلــدّي ذم افلـؼو  وافبـ

خري، ؾؼوحً احلؽقحي الكجؾقزّيي بنحراق بقـقهتؿ فؾلعقب اهلـدّيي إ

حقاهلؿ، وإراؿي دحوئفؿ، وإؽالق حدارشفؿ وحراـز ظؾـقحفؿ، نوإووظي 

                                                           
 .322ادرجع افقوبؼ، ص  (8)

يقفقـق  -ه/ حويق8231مجودي إخري  -مجودي إويل -2، افعدد 28افداظل، افقـي،  (3)

تراريخ الردعوة اإلسرالمّقة يف ، كؼاًل ظـ افلقخ حقعقد ظومل افــدوي، 22، ص 3001

 .812ص  اهلـد،
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غ افققوشّقي وآجتلظّقي وآؿتصـودّيي وافّديـّقـي حقال ادقؾؿنؾػقدت 

ـب لوافعؾؿّقي ـّؾفو، ؾ حقى ادقؾؿقن بجؿقد تعؾقؿّل واجتلظـّل وتنَّ

ّن افـدكقو لكػقـفؿ وحقـتؼبؾفؿ، ــلس إف  كػقشفؿ وؾؼـدوا افثؼـي بلافق

 رض ظؾقفؿ بل رحبً.طؾؿً ظؾقفؿ وووؿً إن

حور، وهؿ  ووحؾ ادقؾؿغ اهلـقد إف  صػوجرف حـ اهلالك وافدَّ

حس، حقٌ ـون ادقؾؿقن هؿ افلعى افـذي نـوكقا شودة افبالد وؿودهتو 

   .س وافلؼو  احلرحونمـز حـ كصقى ـّؾ صعى ذم افبنـون كصقبف 

شـتوذ ؿّدم إفـقؽؿ ذم هـذاافبوب حـو ـتـى إنن نوحـ ادـوشى 

ووـوع اهلــد ن، وؿـد شـّؾط اف ـق  ظؾـ  شخوفد شقػ اهلل افرمحـوين»

 شؾقب بؾقغ ؾفق يؼقل: نواخلؾؼّقي وافعؿؾّقي بنجيوز و افققوشّقي

دوار ن  ؿقـنريـ ـوكـو حــ ـر وافعلــإن افؼركغ افتوشع ظلـ»

افتوريخ الشالحّل بوافـقبي فإلشالم وادقؾؿغ بعد ؾتـي افتوتـور، ؾؼـد 

ـز رؿعـف حــ رؿـوع افعـومل الشـالحّل ناشتقف  افغرب خالهلل ظؾ  

ش ورّبـون»قوشتف آشتقطوكّقي، وترؾرت رنيوت بعؼؾّقتف وآشتعلرّيي وش

رق وافغـرب، ؾؽوكـً اهلـزائؿ ادتتوفقـي ذم احلـروى ـؿطور افلـنظؾ  

رظي، ـّيوم وافؾقوف  متر بقـدي فؾغرب، ـوكً إمافصؾقبّقي وذـريوهتو اد

حقى ،و دمعؾف ي طرب طفًرا فبطـ نوفؽـ آٓم اجلروح ادثخـي افتل 

هؾ افغـرب واحـؾقا اجلفـقد ذم نفؽ ـون ويتؿؾؿؾ متؾؾ افقؾقؿ، وفذ
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حصور وافبالد، واشـتفدؾقا ــاّل حــ ؽزوهؿ افػؽرّي بجوكى ؾتح إ

وافؼيعي    اخلوفد،   وـتوب اهلل -حّؾ  اهلل ظؾقف وشّؾؿ-حقوه افّرشقل

جمود وافبطقٓت، الشالحّقي افقؿحي، وافتوريخ الشالحّل احلوؾؾ بوٕ

ورثقا افتلؽقؽ ذم ـّؾ نؾقؾ جوئر، ووافػتقح الشالحّقي بـؼد ٓذع وحت

 ذب وتراث.نحويؿً بصؾي إف  الشالم حـ ظؾؿ و

وـون ظدد ـبر حـ ادقـؾؿغ يـتظؿـقن ذم صـبف افؼـوّرة اهلـدّيـي 

% ؾؼريبًو حـ شّؽون افعومل الشالحّل وـوكـً 20وفعؾفؿ ـوكقا يلؽؾقن 

هلـو رشـتؼراضل، وــون نؾقفو حؽقحي حغقفّقي ذات ؿّقة وشقودة، وكطـوم 

مهّقي خوّحي ذم خريطي افعومل الشـالحّل، حــ كوحّقـي افـذـو  وافػطــي ن

 وافغرة الشالحّقي، وـون حقؿع هذه ادـطؼي وشط افعومل الشالحّل.

وووع وافظروف تتطّؾى صخصـّقي ؾـّذة ثؿ ؿول: ـوكً هذه إ

ظبؼرّيي تؼقم برّد ؿقّي ظؾ  صبفوت تثور حقل الشالم بعـد وز،ـو ذم 

فعؼؾ وحتؾقؾفـو ذم وـق  افػطـرة الكقـوكّقي، وٓيؽـقن هـذا حقازيـ ا

افعبؼري ذـّقو سًؾو، وؾطـًو خلــًو ٓ حتّ ـف افعقاضـػ وافؼـقؿ وإكـل 

يؽقن بجوكى افـبقع وافعبؼرّيـي ثوؿـى افػؽـر، كوؾـذ افبصـرة، رابـط 

فف بول، وٓيؼر فف ؿرار، ٓ يصز ظؾـ   ناد، ٓ هيدمش، حتقجع افػلاجل

ظطـل جـزً  حــ ــرب نٓيؼعـد ظــ افعؿـؾ، وؿـد حـي، وؽقاّيي إ

بخــع »افــذي وحــػف افؼــرآن ب -حــّؾ  اهلل ظؾقــف وشــّؾؿ-افّرشــقل
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)ؾؾعؾؽ بوخع كػقؽ ظؾ  آثورهؿ إن  -ظّزوجؾ-ذم ؿقل اهلل ش افـػس

ن هـذا هــقا (. 2ٕشـػو( )افؽفـػ، أّيـي: نحــقا ،ـذ احلـديٌ ممل ي

افباليـو،  آوطراب وافتؿؾؾ افذي طرض الكقـون ظؾـ  افصـز ذم

وادق ظؾ  افؼتود، واجلد وآجتفود، وافؽػوح واجلفـود، وــون حــ 

ن يؽـقن جوحًعـو بـغ ظوضػـي وحــون، وجديـي واتـزان، نافرضوري 

خـذ بوفثقابـً، حـوحقًو حتحؿًقو شؽران ذم كلقة افغرة والبو ، وإ

ر، حمػقطـًو بوفتــدبر واحلؽؿــي، وآظتــدال ـيؼظـون ذم حعرؾــي افعصــ

حــوفي وادعــوسة ذم افػــروع وادتغــّرات، جيؿــع بــغ إوافقشــطّقي 

 وافؼيعي وافقاؿع.

ذم هذه ادرحؾي احلوشؿي حـ افتـوريخ بـرزت صخصـّقي الحـوم 

د  ؿوشؿ افـوكقتقي افذي تتقؾر ؾقف حقاحـػوت ظبؼـري ظصـوحل،  حمؿَّ

وافذي مل يطؾ ظؿره، وفؽـف ـّرس حقوتف ذم خدحي افدؾوع ظـ الشالم 

ّشس حرـي ادـدارس الشـالحّقي ذم اهلــد نافػؽرّي، ووحؼووحي افغزو 

ظؿؼفـو نوشـعفو ؾوئـدة، ونثرًا، ولصدهو تـنؿقي حرـوهتو ونافتل هل 

 (8) ۔حالهو ثؿرة ظؾ  حدي افؼركغ افـكحغنكتقجي، و

وووع وافظروف افتل ؾقفو ؾتح الحـوم إــز وـوكً هذه إ

                                                           
فد افعويل الشالحل، ع)اهلـد: اداإلمام حمّؿد قاسم الـاكوتوي، خوفد شقػ اهلل افرمحوين،  (8)

 .2-2م(، ص 3088ه، 8228، 8حقدر آبود، ط 
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د ؿوشؿ افـوكقتقي ظقـقـف، وـ ووـوع وكـً هـذه إحّجي الشالم حمؿَّ

وترظـرع حـوحبـو هـذا، وـوكـً  لافققوشّقي وآجتلظّقي افتل ؾقفو كل

شبوب وافبقاظٌ افتل جعؾتف ؿوئًدا شقوشّقًو وبطاًل جريًئو ذم هذه هل إ

 شبقؾ حترير افقضـ.

 

 :الفصل الجاىي
 ّيتهاإلماو حمنَّد  قاسه الياىوتوي: حياته وشخص

 توي؟نن ىو امنام نحهَّ   قا،م النانو 
، ظبؼرّي حـ ظبوؿرة إ ّحي الشالحّقي، ؾقؾققٌف حـ هقظومل ربوينٌّ

شــس اجلوحعــي مؾالشــػي الشــالم، بطــؾ جريــئ، جموهــد بوشــؾ، ح

شقس اددارس الشالحّقي لالشالحّقي دار افعؾقم ديقبـد وؿوئد حرـي ت

 هؾّقي ذم صبف افؼوّرة اهلـدّيي.إ

 تاريخ واللتو: 
م( حقى حـو 8122ؾزاير  -ـويره )ي8321و رح ون نصعبون 

د  يعؼقب»ـتبف افلقخ  حـو نذم افسمجي فـف،  -رمحف اهلل-افـوكقتقيش حمؿَّ

ؾ ذم  ـد  ش بقوٍض يعؼـقيب»حقى حو ُشجط )جمؿـقع رشـوئؾ افلـقخ حمؿَّ
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 (8)۔م(8122ه )حورس 8321يعؼقب( ؾتوريخ وٓدتف صقال )

 نسبو:
د  هوصؿ افذي تصؾ شؾ قؾي كقـبف ويـتؿل افلقخ كقًبو إف  حمؿَّ

د   وؿد جـو  حــ  -رز اهلل ظـف-يب بؽر افصديؼنإف  افؼوشؿ بـ حمؿَّ

 ش.شؽـدر فقدهل»افعرب إف  اهلـد ذم ظفد 

شد ظؾ  بــ ؽـالم صـوه بــ نوهق الحوم ؿوشؿ افـوكقتقي، بـ 

د  كجش بؽس بـ ظال  افّديـ بــ  يب افػـتح بــ حػتـل بــ ظبـد نحمؿَّ

د  هوصؿ  (3) ۔افقؿقع بـ حمؿَّ

 العلهّية: تو أنش 
،و افؼـرآن افؽـريؿ،  نوؿرش كوكقتف»تؾّؼ  حبودئ افؼرا ة ذم وضـف 

ش ،ـول نمحـد»،و ذم ـّتـوب ظؾـ  افلـقخ  نوؿرش ديقبـد»ثؿ اكتؼؾ إف  

  حمّؿد’’وؿرن ،و ظؾ  افلقخ ش شفوركػقر»حبودئ افعربّقي، ثّؿ اكتؼؾ إف  

شـتوذ نحـع  ثـؿ اكتؼـؾ وافعربّقـي افػورشّقف  ـتى افقفوركػقري ‘‘كقاز

ظؾقـف  نيؼـر نوبدش دهع»افـوكقتقي إف  ش ممؾقك افعع»شوتذه افلقخ إ

                                                           
موٓكرا حمّؿرد قاسرم الـراكوتوي، احروال آثرار، باققرات كقر احلقـ راصد ـوكدهؾقي،  (8)

حؽبتـف كـقر،   )اإلمام الـراكوتوي، احوالره، وآثراره، وباققاتره ومتعؾؼاتره(،، ومتعؾؼات

 .810م،  ص 3000ؿز، ديقق8238ـوكدهؾف، حظػر كغر، رح ون ادبورك 

 .810ادرجع افقوبع،  ص  (3)
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تّؿ ؿرا ة مجقـع افؽتـى افدراشـّقي ظؾقـف، نذم ؿقاظد افـحق وش افؽوؾقي»

ربعي ظؾ  افلـقخ صـوه ظبـد افغــل ادجـددي ـتى افصحوح إ نوؿر

د وافـقـوئل ظؾـ  ؤيب داني: شـــ نحوبؼل حـ افصـحوح افقـتي  نوؿر

ــق ــدث افل ــع»خ ادح ــد ظ ــي ش نمح ــويع ذم افتزـّق ــفوركػقري، وب افق

 (8) .افتفوكقي ادفوجر ادؽلش إحداد اهلل»والحقون افلقخ افؽبر احلوج 

 نواىبو وأهحقو:
ـون ؽويي ذم افذـو  ؾطقـًو، ظويل اهلؿي جؾـًدا صـجوًظو، حـّززًا ذم 

، ؿراكف، حقـ اخلّط وــون حثـوًٓ ذم افبقـوضي، حـؿقتًو حــ ؽرظـلن

ـّؾ وادؼب، وحتخلـًو ذم ادؾـبس وادقـؽـ، لحتقاوعًو حتؼّلًػو ذم اد

إفقف افصقً وافلـفرة،   ـره رنحّى صئ إف  اخلؿقل وافعزفي، ونو

وـون آيي بوهرة  (3)وـون حبقًرا ظؾ  ادؽروه، ـريًل شؿح افقد ح قوًؾو، 

شـبقؾ خذ بوفعزيؿي، وحـّى اجلفـود ذم ذم ظؾّق اهلّؿي، وبعد افـظر وإ

ظدا  الشالم، ـثـر افتقاوـع، دائـؿ آبتفـول، اهلل، صديدافبغض ٕ

                                                           

اإلمام حمّؿد قاسم الـراكوتوي، تؼدحي افؽوتى الشالحل افلقخ كقر ظومل خؾقؾ إحقـل،  (8)

ّفـػ افقـّقد يعؼـقب مهذه ترمجي وجقزة جوحعي فإلحوم آـز افــوكقتقي فؾؿ كام رأيته،

،و وظّؾؼ ظؾقفو إشتوذ ظورف مجقؾ افؼوشؿل،  )نـوديؿّقي صـقخ اهلــد  افـوكقتقي، وظرَّ

 .32م( ص 3088ه/ ديقؿز 222دار افعؾقم ديقبـد، حمرم احلرام 

  فرور(، ںفا)تعريب مباحثة شاه ج  حماورات يف الدين،افلقخ شوجد حقغ افؼوشؿل،  (3)

 .82م(، ص 3088ه/ يقفقق 8223)نـوديؿّقي صقخ اهلـد، صعبون 
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ش، جّقد ادلورـي ذم مجقع افعؾـقم افعؼؾّقـي وافـؼقؾّقـي، ـثـر لثوبً اجل

 (8)ئؿي ادجتفديـ.دب حع ادحّدثغ وإإ

إن حثؾـف ــون يقجـد ذم »يؼـقل ظــف: ش إحداد اهلل» وـون احلوج 

 (3) ۔شافؼرون ادووقي ادبورـي

،ور افعؾقم افّديـّقـي دمـري نإن »حرة: ش ممؾقك ظؾ »وؿول افلقخ

 (2) ۔حـف بؽثرة

 ادراد آبودي:ش حـصقر ظؾ  خون»ؿول افطبقى 

ن ظؾ  افـّدٓئؾ افتـل ؤربوب افعؾؿ وافػ ؾ ٓ جيسنإن ـبوئر »

 (2)۔شيؼّدحفو الحوم افـوكقتقي

ذم توريخ يؼقل افلقخ ظبد احلّل احلقـل ذم ـتوبف: الظالم بؿـ 

 ش:ظالماهلـد حـ إ

بعدهؿ نـثرهؿ ذـرًا وحراؿبي، ونظبدهؿ، ونزهد افـوس ونـون »

 (2) شحـ زّي افعؾل  وفبس ادتػّؼفي حـ افعلحي وافطقؾقون وؽرمهو

                                                           

)حؽتبـي   ؾامء ديوبـد اجتاهم الديـي ومزاجفم ادذهبي،عافلقخ كقر ظومل خؾقؾ إحقـل،  (8)

 م(.3083ه/ 8222دار افعؾقم ديقبـد، 

)ديقبـد، نـوديؿي  عؾامء ديوبـد وخدماهتم يف عؾم احلديث،افدـتقر ظبد افرمحـ افزين،  (3)

 22م، ص 3088، 8223صقخ اهلـد، ط 

)اهلــد: ادؽتبـي ،  «ح ثالثرةأروا»حؽايات أولقاء، يعـري افلقخ نذف ظع افتفوكقي،   (2)

 .382م(، ص 382كعقؿقف، ديقبـد، ط 

 .811، ص 3)اهلـد: ادطبع حمؿقد حقدر آبود(،   جمذهب مـصور، افطبقى حـصقر ظع خون،  (2)

،  )اهلــد: ادجؿـع اإلعالم بؿن يف تراريخ اهلـرد مرن األعرالمافقّقد ظبد احلل احلقـل،  (2)

 .233 -230، ص 1م، ج8222ه/ 8282، 3( ط ؤافعؾؿل الشالحل فؽـو
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 امنام نحهَّ   قا،م النانوتوي في نظر نن يعاصره:
ذـو ه  -برز حعوسيفنحد نوهق -محد خوننويصػ افن شقد 

 بقؽف، وزهده وتؼقاه وؾفؿف وؾراشتف ؾقؼقل:وؾ ؾف وك

ـد  نـون افـوس يرون » ن افزحون فـ جيقد بؿـ يـداين افلـقخ حمؿَّ

ـد  نإشحوق ؾقل ـون طؿؾف حـ حقاحػوت وؿدرات، إٓ  ن افلـقخ حمؿَّ

دنؿوشؿ افـوكقتقي   -بصالحف افؽبر، وتؼقاه وورظف وه ؿ ذاتـف- ـّ

د  إشحوقن اهلل تعوف   ؿد جو  بؿـ يلبف افلقخ ن بػ ؾ دراشـتف - حمؿَّ

 (8) ۔ش ورّبل يػّقؿف بعض افق -ذم دهع وتربقتف ؾقفو

ويؽتى بعد ظّدة شطقر: ونبغض كـوس افلـقخ حمؿـد ؿوشـؿ  ذم 

نن -ؾـقل كـری-ادقوئؾ اخلالؾقّي، ونبغض هق بعً و حـفؿ إٓ نكف ٓ يقعـو

ظـذ اهلـقى  -حـ بغ ـف ٕحـد نو روـوه ظــد نحـد -  تّكؾف كحؿؾ 

ـآن وافعداوة 3 ؾنن تّكؾوتف ـّؾفو ذم حؽرهف وحـلطف، ـوكـً توبعـي نوافل

 .ظـ حّى اهللّ وابتغو روقاكف، وـون يتّبع حـ أرا  حو يراه حًؼو وحقاًبو

، وٓ طّى نٓيبغض  حدًا إٓ فف، ؾؾـؿ يؽــ نحدًا إٓ اهلل تعوف  

                                                           

3  و 221م، ص 8228[، تـوج بـركسز موجرة الؽروثرافلقخ حمّؿداـرام، حقج ــقثر ] (8)

ه،  8222حؽتبـي دار افعؾـقم ديقبــد،  تاريخ دار العؾوم ديوبـد،افقّقد حمبقب روقي، 

 -ه/ كـقؾؿز8222حـػر -حمـرم 3-8، افعـدد 321 وافداظل، افقــي 802، ص 8ج

 .22ص ، 3083ديقؿز 
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كـف ذم كػقـف، وإكـل يـبغض حــ يبغ ـف، ٕ یو طبف هلقنحدًا نيبغض 

ورشـقفف، وإن  -تعـوف   -و يؼقل حـوٓ يـرز اهللنؽى افققئوت، يرت

ـّؾفـو، وخصـوفف  تكؾوهتو  احلى ذم اهلل وافبغض ذم اهلل ممو ـون يغؾى 

ظـلق افؼؾـقب، وإن افـذي نـّؾفو خصوفف ادالئؽي3 ــو مجقعو كحبف حـ 

 ن طّبف ادر  حب و مج و.نحّؼ نيعقش حقوة افصؾح وافتؼقى  حثؾف 

ـّؾف ُربَّل ـذفؽ افذيـ اختؾػقا حعف ذم بعض افؼ ويو  وإن افـوس

ن افلقخ ؿوشؿ افـوكقتقي، ـون وحقَد دهره ظؾ  وجف ليعسؾقن افققم ب

افبققطي، وإكف رّبل يؼّؾ درجي ظـ افلوه ظبد افعزيز ذم افعؾؿ وادعرؾـي، 

حو ذم ؽرة حـ افصػوت ؾؽون ؾقؿف فقس دوكف، وإّكف إن مل يؽــ ؾـقق ن

د  اشحوق افدهؾقي ذم إكؽور افذات وافّصالح وافّقـذاجي، افلوه حمؿَّ 

ؾؾقس دوكف ؿطًعـو. إّكـف يلـبف ادالئؽـي ذم شـرتف وهيرتـف وخصـوفف 

مل حثوفف فقبعٌ ظؾ  ظؿقؼ افؼؾؼ وإناحلؿقدة، وإن حرحون افّزحون حـ 

 (8) ۔شـّؾ حـ يعقش بعده

 نؤلَّفاتو: 
ؼ افؽتـى فقػوت ـثرة حوبغ تصـحقح وحراجعـي وفتحؼقـلفف ت

فقػوتف حبوذة. وؿد ـون فـف ؿؾـؿ شـّقول حــذ حداثـي شــّف، وتبؾـغ لوت

ربعغ، وفؽـفو مجقعو ؽرحـمّؾرة بـغ افــوس3 حقـٌ نـثر حـ نفقػوتف لت

ؾ افعؼقـدة وتمفقػوتف تلوفّقي ومجقع تووظً ـتوبوتف إ ـد دٓئـؾ محط ـّ
                                                           

 ادرجع افقويؼ. (8)
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ـ شس حتقــي حـنحؽوحف ظؾ  نحّؼّقي الشالم، وحّحي ظؼوئده واكبـو  

وكّقي، بحقٌ ا،و  -حؽـوم الشـالحّقيإ- ادصوفح افعؼؾّقي واحلؽؿ افربَّ

ُترز افعؼؾ الكقوين وتؼـّع افػؽر افبؼّي، إف  جوكى حدوهو ظــ 

ظظؿ شّقدكو وكبّقـو ظبد اهلل ورشقفف ظـ ضريؼ كبّقف إ -ظّزوجّؾ – افؾـف

د   (8).-حّؾ  اهلل ظؾقف وشّؾؿ-اخلوتؿ حمؿَّ

ّن بع ـــفو ذم ،ويـــي حــــ افصـــعقبوت، نواجلـــدير بوفـــذـر 

ردّيي، حت  وافَعقيصوت دموه افػفؿ، والدراك، رؽؿ ـق،و ذم افؾغي إ

)حو  ش آب حقوة»ت نإيّن ؿرش حمؿقد احلقـ افديقبـدي»ؿول صقخ اهلـد 

 (3) ۔درًشو بعد درسش ؿوشؿ افـوكقتقي»شتوذي ادؽرم ناحلقوة( ظؾ  

 إلى ر هة اهلل:
ــقذّم   ــد  ؿوشــؿ  صــقخ الحــوم»ُت إـــز حّجــي  الشــالم حمؿَّ

/ 82ه ادقاؾـؼ 8321ويل / مجـودي ا2ٕذم يقم اخلؿقس ش افـوكقتقي

/ شــي ووّري 22، وؿـد ــون ظؿـره شديقبـد»م بؿديـي 8110بريؾ ن

تعرف افقـقم بـودؼزة افؼوشـؿّقي، ش ديقبـد»روّقي حـ نجثلكف ذم ؿطعي 

 (2)لويخ فدار افعؾقم ديقبــدشقارهو ـثر حـ ـبور افعؾل  وادنوُدؾـ ذم 

  آحغ. .ؽػراهلل فف وهلؿ مجقعو، وجعؾ اجلـي حثقاهؿ
                                                           

اإلمام حمّؿد قاسم الـراكوتوي، تؼدحي افؽوتى الشالحل افلقخ كقر ظومل خؾقؾ إحقـل،  (8)

 .22 -22ص   كام رأيته،

 8ج تراريخ دار العؾروم ديوبـرد، اكاديؿّقرة ن اهلـرد ديوبـرد،افقّقد حمبقب روـقي،  (3)

 .838ص

 .22ص  اإلمام الـاكوتوي كام رأيته، (2)
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 :ولالفصل األ
 ر العلناء يف كفاح االستعنار الربيطاىّيادوأ

ن شــقطرة الكجؾقــز ظؾــ  اهلـــد ندرك ظؾــل  ادقــؾؿغ نفؼــد 

وافؼ و  ظؾ  احلؽؿ الشالحّل، خطٌر ظؾ  ديـفؿ وثؼـوؾتفؿ، وهـذه 

ي ادقـؾؿغ إفـ  افعبقدّيـي، وإن افعبقدّيـي شـقا  ـوكـً دّ مافققطرة تـ

ّيـي نجوكى فأل و فؾؿقتبّديـ ٓ دمؿـع حـع الشـالم، وإن افقـعل فؾحرط

وآشتؼالل ومحؾ افلدائد وادصوئى وآؽتبوط بودقت ذم شبقؾف، ــّؾ 

ش بريطوكقـو»فـــــی افعؾل  شقطرًة ـوحؾـي نذفؽ واجى ادقؾؿغ، ؾؾل ر

بـو هؿ حتـً احلؽقحـي نن يبؼل وضـفؿ ونيطقؼقا افصز ظؾ  اهلـد، ؾؾؿ 

 ، افزيطوكّقي افغوصؿي، ؾؼوحقا برؾـع حـقهتؿ وـدَّ آشـتعلر افزيطـوينط

 وهبقا فدؾع هذا اخلطر وإثورة افـوس بؿتـّقع ادقوئؾ.

م، ظؾـ  8102الكجؾقزّيي ظـوم  افؼـي    حـدوب نوحقـل دمرّ 

ن نظؾــ نؾـ  تقؿقـع افؼـرارات وظش صـوه ظـومل»إجبور ادؾؽ ادغـقيلط 

ن افّقـؾطي نحلـًرا إفـ   فؾؼـي   رض هلله، وافبؾد فؾؿؾؽ، واحلؽؿإ

حو ادؾؽ ؾقبؼل رحزّيو بـال كػـقذ، ؾعـورض نو (8)تؽقن ذم يد الكجؾقز، 

هذه افػؽرة وؿوحقا ذم افؼ و  ظؾ  شقوشـتفو افػوشـدة،وبدنوا افعؾل  
                                                           

  )ادايض ادجقد لؾعؾامء يف اهلـد(،  عؾامء هـد كا شاكدار مايض،، ںادمّرخ افقّقد حمّؿد حقو (8)

 .221، ص 3ج 



 322 جهىد اإلهام النانىتىي يف علن احلديث وريادة احلركة التعليوية يف اهلند
 

 

ّقي واحللشي افقضـّقي، ويدظق،ؿ إف  افغرَة افّديـيقؿظقن ذم نهويل اهلـد 

 اجلفود وافؽػوح وّد آشتعلر افزيطويّن.

افلوه ظبـد افعزيـز »ؾؼوم حلليي ادؾؽ وّد احلؽقحي الكجؾقزّيي 

ذم افّديـ وافققوشي، ظــد ش ويل اهلله»افذي ـون خؾقػًي فؾلوه ش افدهؾقي

وتطؾـع إفـ  حو صوهد هذه افـّؽبوِت وآوطفوَد افذي حؾ بودقؾؿغ 

ّن لحدر افػتقی  بنظؾـ وجقب اجلفود وّد الكجؾقز ولشبوب ذفؽ، ؾن

حبحً ناهلـد بعد تقؾ ط افؼـي الكجؾقزّيي ظؾ  افّقؾطي الشالحّقي، 

خـد افعؾـل  ن، و(8)داَر احلرب3 واكتؼت ؾتقی  الحوم ذم شوئر افـبالد 

تؼتك   ملو اجلفود،  ظؾ   ريوف فتحريض افـوس يطقؾقن بوفؼری  وإ

كقا جقلًو وخووـقا احلـروب  دورهؿ ظؾ  افؽالم افػورع3 بؾ إ،ؿ ـقَّ

لكؼوذ ادقؾؿغ حـ الكجؾقز وحـ طـذوا حـذوهؿ ذم ؿتـؾ ادقـؾؿغ 

 ظراوفؿ.نحقاهلؿ وهتؽ نو،ى 

افلفقد ش الحوم نمحد بـ ظرؾون»وهذه هل افظوهرة افتل دؾعً 

قم بوجلفود وّد الكجؾقـز ن يؼقم بحرـتف الشالحّقي ادعروؾي ويؼنإف  

ن ادصوئى افتل ـون ادقؾؿقن يعوكقن حـفـو، بؾغـً حًعو، ٕش وافققخ

 (3).إف  حد، يتـّدي فف جبغ الكقوكّقي وتؼلعّر اجلؾقد
                                                           

 .222 -221ادرجع افقوبؼ  (8)

أدور العؾرامء يف ــو ــردار ) ںحـ افـدوي، ؾقصؾ امحد افـدوي بتؽع، حتريـؽ آزادي  (3)

ه/ اـتـقبر 8231ادبـورك  رح ـون   اشالم،   وكؼيوت   حتؼقؼوت  جمؾس حترير اهلـد(،

ــؾلكق222-221م ص: 3002 ــد، حق ــؾ نمح ــّقد ضػق ــتؼبؾ،   ں  افق ـــ حق ـوروص

 .823 -828ص  )ادستؼبل الزاهر لؾؿسؾؿني(،
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كػقـفؿ وبعـٌ لوـون جلفوده دور ـبـر ذم رّد ثؼـي ادقـؾؿغ ب

 مهؿفؿ، واكتؼ افّدظوة فؾثقرة واجلفود وّد الكجؾقـز ذم شـوئر نؿطـور

 اهلـد لهلوب افلعقر وافرضب ظؾ  افقتر احلّقوس.

 شؽر تر احلؽقحي:ش اي، د، بقع»يؼقل حقس 

 إفـ    إن اجلـقن افّديـلَّ ادقتؿّد حــ افؼـرآن افؽـريؿ ؿـد اصـتعؾ» 

هلبفـو افعؾـل  نــز حــ ثـقرة ادقـؾؿغ افتـل اخلطـر إ نؿيص حّد، وبـدن

 (8) ۔شظؾ  افعقام اجلفال ثرـبرن بلهلؿتعّصبقن افغوحبقن ظؾ  الكجؾقز،اد

ـد  8121وظـد حو اكعؾً افثقرة ؾعـاًل ذم ظـوم  م، ؾؼـوم افلـقخ حمؿَّ

ػـوحلٍّ نؿوشؿ افـوكقتقي وافلقخ رصقد نمحد افؽـؽقهل و ححو،ل بـدوِرـ 

وادراــز ش ديقبـدش »جوحعي»وبعد جفقدهؿ ؿوحقا بنكلو  ش صوحع»ذم حقدان 

   (3) دطوردة الكجؾقز.شوفقى جديد نخرى، فققتخدحقا إ

فؾؼقـوم بخّطـي شقوشـّقي ش حمؿقد حقـ»ؿد ؿّقض اهللّ صقح اهلـد 

ُظرؾً بخّطي افرشوئؾ احلريرّيي ومل يزل تالحقـذه يقـومهقن ذم حرــي 

افتحرير وحطوردة الكجؾقز ذم حقوتف وبعد وؾوتف، وؿد اصتفر حـ بقـفؿ 

ــد اهلل افقـــدي» ــر الشــالحّل ظبق ــ»وش ادػّؽ د  حـصــقر افلــقخ حمؿَّ

فتحؼقـؼ خّطـي صـقخفل ش ـوبقل»، وـالمهو ؿدهوجرا إف  شكصوريإ
                                                           

 .822ادصدر افقوبؼ  ، ص  (8)

نـوديؿّقـي  عؾامء ديوبـد، وخدماهتم يف عؾم احلديث،افزين، افدـتقر ظبد افرمحـ افزين،  (3)

 20 -22م، ص 3088ه / شقتقؿز 8223ار افعؾقم ديقبـد، صقال صقخ اهلـد د
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، وؿـد صـورك ذم شادجوهد افبوشؾ افلقخ حقـ نمحـد ادـدين»وثوفثفل 

د ظؾ ،نحثول افلقخ ناحلرـي  ،  وافلقخ ظبـد (8)يب افؽالم، وافلقخ حمؿَّ

وا ذم جفقدهؿ ، حت  اشتؼؾً اهلـد ذم ظـو م افبوري وؽرهؿ3 واشتؿر 

حوكي افتل محؾفو حـ افلقخ حمؿقد حقـ افديقبـدي ّدوا إنم، و8221

د  ؿوشؿ افـوكقتقي.  افذي محؾفو حـ افعومل افؽبر حمؿَّ

 :الفصل الجاىي
 قاسه الياىوتوي  كرب حمنَّدإلماو األل املجنزة هوداجل

 ّية واالستقالليف احلّز
ظبوؿرة  بطوًٓ، ودظوًة حصؾحغ، ـوكقانكجبً بالد اهلـد ظؾل  ن

حون، وكقابغ  ٓ  افعؾـل  ادقـؾؿقن بقطـقٓت مافعك، وؿـوم هـ افزَّ

وخدحوت ظظقؿي، وأثور افتل ترـفو همٓ  افعؾـل  إبطـول تـدّل 

وَخَدحوهتؿ اجلؾقؾي وجمفقداهتؿ اجلبوبرة ذم شبقؾ حتريـر  ظؾ  نجمودهؿ

افبالد، ؾنن تورخيفؿ افِعؿـالق احلوؾـؾ بوفؽػـوح واجلفـود وحقاؿـػ 

طقفي وافؼقودة، يقّؾر هلؿ حـ افدٓئؾ وافزاهغ افقـوضعي ذم مجقـع افب

 ح وحر احلقوة.

ظؼ    افتوشع وإذا تقو  فـو حـ هق افرجؾ افذي ،ض ذم افؼرن 

                                                           
 .82افعدد اخلوص ادئقي، ص  الداعي، (8)
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َدة والحلود افذي نببـو  توريخ ادقؾؿغ افثؼوذمَّ ذم اهلـد، و درك خطر افرَّ

يؽود يؼع ؾريقًي ن اجلقش الشالحلَّ نی نحوط ،ؿ حـ ـّؾ جوكى، ورن

 هل ذا اخلطر افداهؿ ؾلّؿر هلله ظـ شوق اجلّد 

وإذا تقو  فـو حـ هق ذفؽ افبطؾ افعظقؿ افـذي حـؿد ذم وجـف 

حـوم افقـقؾ اجلـورف، حتـ  افبوضـؾ، نهذا افطقؾون، وؿوم شدًا حـقعًو 

واكتك فؾحّؼ، وحون ادجتؿع الشالحل  حـ ــّؾ خـط حمـِدق بـف ذم 

 الدّي افؼرن افتوشع ظؼ ادق

وإذا تقو  فـو حـ افذي ؾتح اهلل ظؾقف بوبًو حـ افعؾـؿ وافقؼـغ، وذح 

ون الكجؾقـز ؿـد اشـتقفقا  حدره خلدحي افعؾؿ وافّديـ ذم هذه افبالد افتلـ 

 ن طّقفقهو حـ دوفي إشالحقّي إف  حراـز حققحقّي  نرادوا نظؾقفو و

وم كـف هـق الحـنوإذا تقو  فـو ظـ هذا وظـ ذفؽ، فؽـون اجلـقاب 

د  ؿوشؿ افـوكقتقي، ذفؽ افعـومل اجلؾقـؾ افـذي ُيعـّد ذم ضؾقعـي إ ـز حمؿَّ

 رجول افتوريخ وُبـوة ادجد، وُدظوة احلّؼ ذم افؼرن افثوفٌ ظؼ اهلجرّي.

كقاع حـ افؽػـو ات وادقاهـى افتـل شـوظدتف لـرحف اهلل بنوؿد 

ز الحـوم دا  دور افبوضؾ ادغوحر ذم حعرـي احلّؼ وافبوضؾ. ؾزنـثرا ذم 

حنح افتـوريخ الشـالحلط ذم اهلــد، ـعـومل ـبـر فـف  افـوكقتقي ظؾ  

وشع ذم دؿـوئؼ افعؾـقم وحعـورف نيدضقيل ذم افّدظقة واجلفود، وكظرة 

افؽتوب وافقـّي، وحؽؿٌي بوفغي ذم اجلؿع بـغ خـر افـّديـ وأخـرة، 
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ر ادقـؾؿغ بلكقـقه حــ رشـوفتف ـّ ؿ ظوش حقوتف ـّؾفو خيدم افّديـ فقذ

ودظقهتؿ. وخوض شقوشي اهلـد، فتؽقن ـؾؿـي اهلل هـل افعؾقـو  يطـرد 

الكجؾقز ظـ شوحي شقوشي افبالد ؾقعقد احلّؼ إفـ  حـوحبف ويـتؿّؽـ 

 (8) ۔افلعى ادقؾؿ اهلـدّي حـ بـو  وضـف حقى حو يؼت قف ديـف

، ؿ إدـوم بوفثؼوؾـي الشـالحّقي اهلـدّيـيوٓخيػ  ظؾـ  افـذيـ هلـ

لشالحّقي افؼوئؿي ذم اهلـد ذم إواكي إخرة نن اواحلرـوت وافثقرات 

وظبؼريـي   ظكه  كقابغ  حـ افعاّلحي حمؿد ؿوشؿ افـوكقتقي، ـون كوبغي 

كودرة حـ ظبوؿرة زحـف، وبطاًل جؾقاًل حـ نبطول الشالم افذيـ جو هدو 

افــديـ والشــالم شــعًقو بوفًغــو ي ذم اهلل حــّؼ جفــوده وشــعق ذم خدحــ

 (3)فف جفًدا جفقًدا نـقًدا. حلؽقًرا، وبذفقا 

 م :۷۵۸۱عام ة حرير الهن يّ ة ال ن ائج ثور 
و يـو  ، وـون ـي حـ ظؿرهش 62ظـهز وـون الحوم افـوكقتقي صوب 

 ‘‘دهــع’’طبعــي افّلــقخ نمحــد ظؾــ  افقــفورن ؾــقري ذم يعؿـؾ ذم ح

يقًحو جـو  إفـ  ، هى إف  وضـف بعد ـؾ ثالثي صفقر فزيورة وافديفويذ

 (2)‘‘حروت’’ل. ؾقؿع افثقرة ذم ثؽـي حديـي وضـف زيورة هل
                                                           

 -22ص  عؾامء ديوبـد وخدماهتم يف عؾم احلديث،افزين، افدـتقر ظبد افرمحـ افزين،  (8)

 .322 وافداظل افعدد اخلوص ادئقّي، ص 21

. د ؤ، )اهلـد حمّشقـي افصـدق فؽــولددرياباديادػرس عبد اداجد اظبدادحقط افـدوي،    (3)

 م(3002ه / 822ط،  

 .11ص  موٓكا قاسم  الـاكوتوي، حقاته ومآثره،، درويإ  ( 2)



 آافتالافتوًف
 322 وجهىده يف حترير اهلند اإلهام حمود قاسن النانىتىي

 

 

ب 8121وثورت اجلـقد الكجؾقزّيي ذم حو يق شـف  م بعد حو جـرَّ

اهلـدّيقن احلؽَؿ الكجؾقزي وؽطرشي الكجؾقز واكتفو،ؿ فثروة افبالد، 

افثـقرة  واكتؼت  هؾ افبالد، نوؿؾي احتػوهلؿ بوفعوضػي افّديـّقي وـراحي 

ور ذم اهللقؿ، ؾؽوكً ثقرة صعبّقي ظوحـي شـوهؿ ؾقفـو ذم اهلـد اكتلور افـ

ادقؾؿقن واهلـودك شقاً  بققا  وتقّجف افثقار إفـ  دهـع حؼـّر ادؾـؽ 

وجعؾـقه ؿوئـًدا فؾثـقرة،  (8)۔ش هاج افّديـ ،ودر صـوه»خر ادغقيّل إ

ورحًزا فؾقضـّقي ادقّحدة وافؽػـوح افلـعبل، وكـودوا بـف حؾؽـًو فؾفــد، 

يتـف وبوشـؿف، يـظـرون ن ـّؾ ُبؼعي حـ بِؼوع اهلـد حتً روؿوتؾ افثقار ذم

، ويـظرون إف   ـعوحـؿي ش دهع»إفقف ـزظقؿ فؾجفود افقضـلط وافّديـلط

حرا  افـذيـ ؿؿـع احلؽقحي اهلـدّيي افدائؿي إٓ مجوظي افققخ وبعض إ

ن هذا الحزاضقر مل يؽـ ظؾـ  يؼـغ نالكجؾقز ،ؿ هذه افثقرة، رؽؿ 

و واثؼًو حـ ؿدرتف ظؾـ  فعـى دور بـورز ذم نهذه افثقرة  توٍم حـ كجوح

ش دهلـل»ن تققطر ظؾ  حديـي نهذه افثقرة، ؾؼد اشتطوظً هذه افثقرة 

افقـقـؾ افقـقود ( Simon Faraser)ش شـويؿقن ؾـراه»وُؿتِـَؾ 

ــرت ادؽوتــى افعوحــي  الكجؾقــزي وبعــُض الكجؾقــز أخــريـ، وُدحط

م، 8121قرة افتحرير اهلـدّيـي ظـوم ن ثلّشقوت احلؽقحّقي، ظؾل بمواد

،ـو ـوكـً بدايـي جفـد بطـقيلٍّ لزافـي نـوكً ثـقرة ؽركوجحـي ، إٓ 

                                                           
 .821ص  ادسؾؿون يف اهلـد،افقّقد ابق احلقـ ظع افـدوي،  (8)
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. ـَل  وظرض الحزاضقر ش دهع»ن احتالل حديـي نآشتعلر افزضوينط

ظطـل هـذه افثـقرة دواظـَل نــنحزاضقر فؾفــد ش ،و دور صوه طػـر»

د وافعصـقون، و حــو ًخـو جديـًدا فتجؿـع  وجـدنشقوشّقي إجيوبّقي فؾتؿر 

وٓ (8)   جمـود ادووـّقي فإلحزاضـقر ادغؾّقـي. ٓ  ادتؿّرديـ، وتذـر إمه

إف  شوحي ش دهع»ل ظل حدث ؾقفو حقـل وحؾقا إفقفو، ؿد حتّقفً لتق

هـو، ماكتؼ كب احلؼ، وووؿً ظؾ  الكجؾقز بل رحبً ، وهظون حو 

ؿ يؽـ ؽـٌل وٓ ؾؼٌر، وٓ رجوئفو، ؾؾنوهبً ظوحػي فثقرة هقجوَ  ذم 

وس ممــ ـوكـً ؿؾـق،ؿ حطقّيـي ؤظومل، وٓجوهؾ، وٓرئقس، وٓحر

ظؾ  احلّؼد وافؽراهّقي بوفـقبي إف  احلؽقحف الكجؾقزّيي، إٓ وؿد شوهؿ 

 (3) .ؾقفو بـػقف وكػققف

 هطط البرلهان البريطاني:
ؿبؾ كلقب هذه افثقرة، اشتقف  الكجؾقز ظؾ  ـرّد احلؽؿ ذم 

ـون جوفقًو ظؾ  ش ،ودر صوه طػر»خر ن ادؾؽ ادغقيلَّ إنالد، رؽؿ افب

يـدي ؿـّقة نفعقبـي ذم ن3 وفؽــف ــون شـرّد احلؽؿ ذم افؼؾعي احلؿرا 

الشــتعلر ووــّبوط احلؽقحــي افزيطوكّقــي وـــون حقــؾقب الرادة ٓ 

ن نحد يقتطقع نٓ  اف ّبوط، وٓ من يتحّرك بدون إذن حـ هنيقتطقع 
                                                           

 .12ه ، ص 8231مجودي  افثوكّقي  -، مجودي إويل2 -2، افعدد 28افداظل، افقـي،  (8)

عؾرامء ديوبـرد اجتراهم الرديـي ومرزاجفم افؽوتى الشالحل كقر ظومل خؾقؾ إحقــل،  (3)

 .313ص  -م3083/ 8222،  اجلوحعي الشالحّقي دار افعؾقم ديقبـد ادذهبيّ 



 آافتالافتوًف
 328 وجهىده يف حترير اهلند اإلهام حمود قاسن النانىتىي

 

 

ـً صػي وـّد افؼـقاكغ افتـل ت ـعفو هـذه احلؽقحـي افظودـي يـبس بب

خـرة، كػوشـفو إنافطوؽقي، وـوكً حؽقحي ادقؾؿغ ذم افبالد تؾػـظ 

وؿد حودق افزدون افزيطوين  ظؾ  ؿوكقن إـراه اهلــقد بوحلؽقحـي3 بـؾ 

ادقـحقغ     يـ ادبؼ    إرشول    وهل   ، ی  خرن ضريؼي  فذفؽ  اختور 

ؽقحـي احلبولوـوؾي إفـ   ذفـ  نّن (8) ؛غ إف  افدوفي اهلـدّييوادقتؼؿ

قً ؿد افزيطوكّقي ادبّؼيـ ادققحّقغ، وإظداد فسبقيشفـدن»حراـزذمنشط

حثـؾ   افؼؿّقي،    افّؾغوت    بتعؾقؿفؿ  افزيطوكّقي احلؽقحي   هتتؿ    حقٌ

ادــوطرة حـع  تؿ  بتعؾـقؿفؿ ضـرق، ـل هتي، وافعرّبقإردّيي، وافػورشّقي

حًدا ؽرهؿ، وؿـد ن، وٓ ختوف افعؾل  ادقؾؿغ افذيـ ختوؾفؿ احلؽقحي

ج حـ هذا ادرـز افسبقّي  ــغ حــ خترَّ آٓف حـ افّرهبـون ــوكقا حتؿؽط

 (3) حع افعؾل  ادقؾؿغ. ةداب وظؾقم ادـوطرآ

يـ    حـ  ـثرا  اهلـد  ؽقحي افزيطوكّقي إف احلبعثً  فغـزو  ادبؼط

هلقّيي ال شالحّقي. وــوكقا ٓ دقؾؿغ اهلـقد ذم دارهؿ، وافؼ و  ظؾ  اا

لفقر ذم حدا ذم ذف ، ويؼػقن ـؾَّ يقم ظؾ  شالمل ادقجد ادخيوؾقن ن

ويعسوقن ظؾ  ظؼوئد الشالم لحداث افلؽقک ذم ؿؾقب  شدهع »

ادقؾؿغ افذيـ ٓ يعرؾـقن روح افـديـ فعـدم حعـرؾتفؿ فغـي افؼـرآن 

، طافؽؾلِت ادققئي إفـ  رشـقل اهللفؿ ويقتعؿؾقن ذم خطب وافقـّي،
                                                           

اإلمام آكرب حمّؿد قاسم الـاكوتوي وجفوده افدـتقر حمّؿد نويس افصديؼل افـوكقتقي،  (8)

 .830 -882ص يف إعالء كؾؿة اهلل، 
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وق حـإحر ا 3 وفؽـ ٓ نحد فؿفذي ـون يثر ؽرة ادقؾؿغ حت  افػقَّ

ن يقتطقع نن يؿـعفؿ حـ هـذه الهوكـي إفـ  جوكـى هـمٓ  افعؾـل  ن

يـ ادققحقغ  (8) .ادبؼط

 «: فين ر»يس والق« الشيخ ر هت اهلل»الهناقشة بين 
وؿبؾ كلقب هـذه افثـقرة ادعروؾـي بـثالث شــقات، جـرت 

ه( 8201افؽراكقي )ادتـقّؾ ش افلقخ رمحً اهلل»حـوطرة حلفقرة بغ 

بؿؽـي ش اددرشـي افصـقفتّقي»ّشـس محوحى ـتـوب إطفـور احلـؼ وح

وهـذه ادــوطرة حوـوكـً ش ؾقــدر»ادؽرحي، وبغ افراهى الكجؾقـزّي 

ؾ ـوكً بؿثوبي خـقٍض ذم اجلفـودحع الكجؾقـز، حـوطرة ظؾؿّقي ؾؼط3 ب

إف  حؽون ادـوطرة حوحاًل ـػــف حعـف، ش افلقخ رمحً اهلل»فذفؽ ذهى 

ــي حــع هــوذفــؽ ٕ ــون وافتبلــرّيغ ادقــقحّقغ من ادجودف ٓ  افرهب

واجلـقاب بقــفؿ، ــون ذم احلؼقؼـي حتـّديو شـوؾًرا فؾحؽقحـي ادساحقـي 

فتفـو آكـذاك وٓ يؿؽــ دمـّـى ضراف افتل ٓ تغقى افلؿس ذم دوإ

ٓ  افرهبـون مريي حـ ؿبؾ احلؽقحي دـ ـون يتحّدى هـلالجرا ات افث

ويـوطرهؿ3 وفؽـف تصدى هلـؿ وحتـّداهؿ فؾغـرة اليلكّقـي، واجلـذوة 

الشالحّقي افتل ـوكً حلتعؾي ذم ؿؾبـف، بـدون افتػؽـر ذم افعقاؿـى، 

قس ادوـر حـ افبالد  (3) .وضرد ذفؽ افؼقط
                                                           

 .۰۲۱ادرجع افقوبؼ،  ص  (  (8
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 نة تعّض  القساو،ة:الحكو 
ن افبقفقس ــون يصـوحى لی افعغ، بنوـون ادقؾؿقن يرون ر

ر ـحقـو  افقـؽـّقي ادقـؾؿي فـلـافّرهبون ظـد حو ـوكقا يذهبقن إفـ  إ

حرت احلؽقحي ـّؾ وـوبط ادػخـر نادققحّقي ودظقهتؿ إف  اظتـوؿفو، و

حقـو  ظــد حـو يـذهبقن إفـ  إ   بوفؼضّقغ   ٓ  افّرهبونمن يزّود هن

ٓ  افّرهبـون مافقؽـّقي ادقؾؿي فدظقهتؿ إف  ادققحّقي3 فذفؽ ــون هـ

و يرتبؽ  إف  ادعورض وادفرجوكـوت نو يسّدد نن خيوف نيذهبقن دون 

وآحتػوٓت افتل ُتؼوم حـ حـغ ٔخـر ذم ادقـدان اهلـدّيـي، ويؾؼـقن 

خطبفؿ ادقؿقحي، وطـووفقن ؾقفـو ظوّحـي إثـورة افّلـؽقك ذم ؿؾـقب 

 (8) .قؾؿغ حقل افعؼوئد الشالحّقي، وافـقؾ حـ ـراحي شّقد افبؼاد

 القرار النهائي:
ظـّد نفـؼ افّديوكـي ادقـقحّقي،   ادحووٓت   هذه جوكى  وإف    

حؽتقًبو بعد افّتلوور حع افؼـوئؿغ ظؾـ  ش يد حقـدني ن»افراهى افؽبر 

ؾتفو احلؽقحـي رشـنِذـي اهلـد افؼؿّقي، وضبع حـ ِؿَبؾ احلؽقحـي، ثـؿ 

إف  مجقع افعوحؾغ ذم ادؽوتى احلؽقحي افرشؿّقي، إف  افعـوحؾغ اهلــقد 

ه( 8282)ادتقّؾ  ش محد خوننافقّقد »ذم ذـي اهلـد افؼؿّقي، وؿد كؼؾ 
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شـبوب نش )شبوب بغووه هـدن»بعض اجلؿؾ حـ هذا ادؽتقب ذم ـتوبف 

 افثقرة اهلـدّيي(: وهق يؼقل:

حــ ش يـد حقــدني ن»هـى ادلـفقر م بعٌ افرا8122ذم ظوم »

رشوئؾ إف  ظوحي افـَّوس وإف  مجقـع افعـوحؾغ ش ـقفؽتو»ظوحؿي افبالد 

ن الكجؾقز ؿد اشـتقفقا ظؾـ  مجقـع لخزهؿ بنذم ادؽوتى افرشؿّقي، و

خبـور كحوئفـو، واحتـدت إنحـوضؼ افبالد، واحلؽقحي واحدة ذم مجقع 

، فذفؽ  يوكـي واحـدة نجيى بوفـظوم افالَّ شؾؽلط الفؽسوينط ن تؽقن افدط

ؽون اهلـقد، وهل افّديوكي ادققحّقي  .(8)ش جلؿقع افق 

شـؾقب هلـذا ادؽتـقب3 وفؽــ كـف ٓتقجـد صـّدة ذم إنرؽؿ 

حًرا إجبوريو حـ ِؿبؾ احلؽقحي ، نافعوحؾغ ذم ادؽوتى افرشؿّقي اظتزوهو 

ـّ مجقـع افعـوحؾغ ذم ادؽوتـى  فؾظروف ادتقتطرة افّقوئدة ذم افبالد، وط

يوكي ادققحّقي، واحلؼقؼي لاحلؽقحّقي ب ن احلؽقحي دُمزهؿ ظؾ  اظتـوق افدط

إن هذا ادؽتـقب ــون كؼطـي اكطـالق فؾجـز والــراه ظؾـ  اهلــقد 

يوكي ادققحّقي  (3) .ٓظتـوق افدط

 قلق امنام النانوتوي لحالة الهسلهين في الهن :
قؾؿغ، وفـذفؽ ــون وـون الحوم خيوف آرتداد افػؽرّي فؾؿ

حريصًو ظؾ  إخراجفؿ حـ افظؾلت إف  افـقر، وإكؼوذهؿ حـ افقؿـقع 
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ن يغرشـف نذم ادفوفؽ كتقجي ذفؽ الرتداد افذي ـون آشتعلر طوول 

صّد احلرص ظؾـ  إيـلن افــوس، بحقـٌ نذهون، وـون حريًصو ذم إ

بًرا، فف بول ٓ يؼّر بـف ؿـرار وــون ؾ ـقؾتف حقـئـذ شـوـًتو، حـو نٓهيد

وـراهقتف تت ـوظػ، د ًو، ليدي3 وفؽـ روحف ـوكً تزداد تحؽتقف إ

وهـذا هـق حـول ويلعر ب قؼ وؿؾؼ حلوفي الكقوكّقي وإحـي ادقـؾؿي 

ححوبف يصزون ظؾ  ذفؽ ـّؾف، نحـغ ادخؾصغ3 وفؽـف بؼل هق وماد

 ؿقاهلؿ وٓذم كلوضوهتؿ.نن افققوشّقي ذم مٓ يتدّخؾقن ذم افل

 ىم للحفاظ علی كيان الهسلهين:الخطر ال ّ 
ٓ  افعؾــل  مـوكــً هــذه هــل طــروف افــبالد افتــل ُتؼؾــؼ هــ

ادخؾصغ وتؼّض ح وجعفؿ، وـوكقا طّققن بوخلطر افدهؿ بؽقـو،ؿ، 

حـوط نن اخلطر افبـوفغ افـذي نواهلقّيي الشالحّقي ذم افبالد، ويدرـقكف 

جقـوحفؿ لبحـوط نـز حـ اخلطـر افـذي نبوفؽقون الشالحّل ذم اهلـد 

حي الشـالحّقي افـدوائر، وهـؿ ظدا  الشالم يسّبصقن بوٕنن نؾقفو، و

ظؾ  وصؽ اهلجقم ظؾ  اهلقّيي الشالحّقي، وافثقابً افّديـّقـي، ؾؽـوكقا 

يػّؽرون ذم احلػوظ ظؾ  افؽقون الشالحل واهلقّيي افؼظّقي ذم افـبالد، 

 (8) .قؾؿيوٓ هيتّؿقن ـثًرا بوفدؾوع ظـ احلؽقحي ادغقفقؾي اد

 اله يريات الغربّية ُتس غرق في الثورة:
م هـذه اصـسك ؾقفـو ــّؾ 8121ن ثـقرة نوحـ ادعؾقم فديؽؿ 
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ن هـدّي حـ اهلـديغ، بجؿقع حو ـون ذم وشعف حـ آٓتـف وحقاهبـف3 ٕ

ـّؾ ؿؾى ـون حصوًبو بُجروح الجـرا ات افعدواكّقـي افتـل ؿوحـً ،ـو 

ــ ــي افطوؽــي3 فؽــل تغُؿ ــي الكجؾقزّي ــديوُر افلــؼووة، حؽقح ر هــذه اف

وافتعوشي، وافلـوظي، وتتخّؾػ رجوهلو ظـ ــّؾ جمـول حــ ادجـوٓت 

وافّصـوظي، الكقوكّقي، بل ؾقف حـ افتعؾقؿ، وافسبقي، وافتزـقي وافتصػقي، 

 ۔واحلرؾي، وافتجـورة، وحثـؾ ذفـ  حــ افّلـئقن افديـّقـي وافدكقووّيـي

رت افػصقل افعؾؿّقي، واحتؾـً مجقـع إ رض ادقؿقؾـي فؾتعؾـقؿ ؾدحَّ

3 وحعؿــقًرا بوحلّؼــد وافــبغض، وافؽراهــي، (8)م8121بقــدهو ذم شـــي 

ـً ادـديريوت افغرّبقـي فقٓيـي  وافـػقر، بولوـوؾي إفقفـو3 وفؽــ تؾؼَّ

ّثر لصّد افتلب-شصوحع»، و شحظػر كغر»، و ششفوركػقر» -شاترابراديش»

 .(3) .،ذه افثروة حـ ـّؾ وٓيوت وحديريوٍت 

 يس بالشنق علی رجل: كم البول
، شهتوكف ،ـقن»ن ـوكً ظوئؾي إؿطوظّقي ـبرة ذم نواجلدير بوفذـر 

ل، وؾقفـو نتعّد حـ  ظبـد »خـقان: مهـو افؼـوز نهـؾ افثـروة وافتؿـقَّ

ش ظبد افرحقؿ»ؾققًحو ذهى افؼوز ش ظـويً ظؾ »، وافؼوز شافرحقؿ

ـقق، وــون فؾبّؼـول حؼـدٌ ـفلـش شفوركػقر»إف   ، را  افػقـؾ حــ افق 
                                                           

، ص 3001حؽتبـي صـقخ الشـالم ديقبــد، كؼرش حقراة، افلقخ افقّقد حقغ اددين،  (8)

 حؾخًصو. 820 -811
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 آافتالافتوًف
 321 وجهىده يف حترير اهلند اإلهام حمود قاسن النانىتىي

 

 

بودصـودؾي، ش شـفوركػقر»ؿوم بـ نوبغٌض، وظداوة ،ذه افعوئؾي، وـون 

، ششـفوركػقر»ؾوكتػع ،ذه افػرحي افثؿقـي، وبؾغ إفـ  حـوـؿ حديرّيـي 

خز اصساـف وظوئؾتف  ذم  -حقًرا بتعذيى افبغوةلوـون حش بـؽفل»اشؿف 

 ي و ؿول: إكف جو  هـو إرشوًٓ فؾـَّْجـدات إفـ نهذه افثقرة بوفؽذب، و

قق، وبودر إف  إفؼـو  افؼـبض ش دهع» بؼا  افػقؾ، ؾداهؿ افبقس افق 

خـوه نوظـد حو بؾـغ  (8)ن يتقّجف إف  حتؼقؼ وتػتقش نظؾقف، وصـؼف دون 

ر ذم لدي، ثـورت صـعؾي افثـمهذه احلودثي اد لكبش ظـويً»افؽبر افؼوز 

ر حــ لخـذافثلكـف ٓ يؼعـد حطؿئـًـو ذم افبقـً، حتـ  يلؿؾبف، وحؾػ ب

شـؾحي، وجعـؾ يـتفـز كجؾقز افظودغ، وزّود بعً و حـ رجوفـف بوٕال

 (3) .خقف حـ الكجؾقزنر لخذ ثؾرحي حقـي حـ افػرص ٕ

 نجلس اال، شارّي لرجال الّ ين:
وووع احلرجي ادربِؽـي، اجتؿـع ؾػل هذه افطروف ادؼعدة وإ

 تبـوع افقـّقد نمحـد افلـفقد ادقـسن، وشافلوه ويل اهلل»تالحقذة حدرشي 

تبـوع افقـّقد نمحـد نصديـ بطريؼف يػّؽرون ذم افؼقـوم بعؿـؾ اجيـويّب، و

ن نافلفقد مل يؽػقا ظـ احلرب واجلفـود حــذ اشتلـفد،  ؾـال ظجـى 

 (2) .ؽلرهونيـتفزوا هذه افثقرة افعوحي، وخيقوقا 
                                                           

، 888م، ص 3003دار افؽتوب ديقبــد،  تذكرة الرشقد،افلقخ ظوصؼ إهل ل، حرويت،  (8)

ص  ثره،آاإلمام الـاكوتوي،  حقاتره ومرحـ اهلقحش فألشتوذ كديؿ افقاجدي3 إدروي، 

11. 

 ادرجع افقوبؼ. (3)

افداظل، افعـدد  اجلريدة،3 228ص  تاريخ اإلسالم يف اهلـد،افدـتقر، ظبد ادـعؿ افـؿر،  (2)

 .22 -22ص  كؼش حقاة،3 وافلقخ حقغ نمحد اددين، 82اخلوص ادئقّي، ص 
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احلـوج احـداد اهلل، -ٓ  افعؾل  افرّبـوكّقغ  افؽبـورماجتؿع حـ ه

حـر ؿقـوحفؿ بثـقرة وـّد نوبحثقا ذم  -دواحلوؾظ ووحـ، وحقٓكو حمؿَّ 

د ، ـون يؼيض بوٓحـتـوع ظــ ذفـؽ، نالكجؾقز3 وفؽـ ر ی حقٓكو حمؿَّ

يـدي حــ شـؾحي تـقازن حـوذم إنفعدم آشـتعداد، وظـدم وجـقد 

الكجؾقز وـون ؽره حـ افعؾل  ٓيػّؽرون ذم ؿ ّقي آصساك ذم هـذه 

شـتعلر بجؿقـع جقاكبفـو، افثقرة ؾؼط3 بؾ ـوكقا يػّؽرون ذم ؿ ّقي آ

 (8) ۔وووع افّقوئدة ذم افبالد آكذاك حـ حـظقر اشالحلط ويقتعروقن إ

ــد  ؿوشــؿ افـــوكقتقي،  .ولزافــي هــذا اخلــالف اشــتدظقا حقٓكــو حمؿَّ

افلـوه ويل »وحقٓكو رصقد نمحد افؽـؽقهل، وـوكو حـ تالحقذ حدرشـي 

د  ٓ يً و، وحـ ـبور افعؾل  افرّبوكّقغ ـذافؽنش اهلل ، ودو ؿول حقٓكو حمؿَّ

يـدي الكجؾقـز، ؿـول الحـوم ؿوشـؿ نشؾحي تقازي حوذم نتقجد فديـو 

هـؾ نيـدي نشـؾحي، حثـؾ حوـوكـً ذم نٓ تقجد ظــدكو ن»افـوكقتقي: 

شـقة حقــي، ن -ط-كعـؿ ـػـل، وفــو ذم رشـقل اهلل » :ؿوفقاش بدر 

 (3) .شوصّؿروا ظـ شقاظدهؿ

  وم الحا،م عن الجهال ضّ ىم:القرار الهح
جدر بذل اجلفـقد فؾؼ ـو  كف حـ إنوـون افعؾل  تقّحؾقا إف  

                                                           
 ادرجع افقوبؼ. (8)

 ادرجع افقوبؼ. (3)
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ظؾ  آشـتعلر الؾركجـلط ؿـدر ادقـتطوع، وإن مل تــجح اجلفـقد ذم 

3 بـؾ يؿؽــ -إكلـو  اهلل -، ؾال تذهى افت حقوت ُشًدی افؼ و  ظؾقف

، وحـعفـو ؿؾ، إوعوف هذه احلؽقحي حــ افـداخؾ،ذا افطريؼ ظؾ  إ

رادتـف حــ افؼ ـو  ظؾـ  اهلقّيـي الشـالحّقي وادقـؾؿغ، نفتحؼقؼ حـو 

حؽوم افؼظّقي، وـون هذا هق حو ؾولصساك ذم هذه افثقرة ـون وؾؼًو فأل

 (8).ٓ  افعؾل  ادخؾصغمتقحل بف افؼؾقب اد طربي هل

 امنام  نحهَّ   قا،م النانوتوي  ا، نكاره نن امفرنجّية:
افـوكقتقي يؽره الكجؾقز افذيـ تــووفقا ادقـؾؿغ  وـون الحوم

3 فسشــقخ  ، وافروحــلط بؽــّؾ كــقع حـــ اليــذا ، وافعــذاب اجلقــديط

صّد افؽراهي، ــل يـدّل ظؾقـف ظبـورة نُشؾطتفؿ افغوصؿي ذم هذه افبالد 

افتل رحز ،و إف  ادموهوت افـوس افطبقعي، وهـل ش هدايي افلقعي»ـتوبف 

طًرا كػقًقو، ويرؽبقن ذم ــوُحخ افقـؿؽ افـذي ن الكجؾقز يتـّػرون ظن

افـزاز ذم   حؼات  ؾورق بلؿف ادخ، حت  افروح، وذـر بعدهو تػرح 

 (3) .ؿذار، وتعقش ؾقفو هدوً  وشؽقًكو ، ومتقت إن تلّؿ افطقىإ

م ؿدحقـف إفـ  إبطـول ادقـوظل  الحوم افــوكقتقي ـقـػ ٓيؼـدط

                                                           
ص  ،اإلمرام األكررب وجفروده يف إعرالء كؾؿرة اهللافصديؼل، حمّؿد نويس افصـديؼل،  (8)

832. 

 .12، ص 3(، ج سواكح قاسؿي، )سرية آمام الـاكوتويافؽقالين،  (3)
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ودة الشـالم، وإهـالك افـّديـ، ادخطَّطي الكجؾقزّيي افتل هتدف إف  إب

شـّقد نمحـد »ّشقـفو نّثر ادقـومهي ذم احلرــي افتـل مصوفف، وٓ يواشتق

فتحرير اهلـقد واشتخالص افـقضـ حــ ش اشلظقؾ افلفقد»وش افلفقد

فقهّقـي وؿد ُيعد  حــ رشـوٓت الشـالم إ (8)ِربؼي الكجؾقز افعبقدّيي 

 (3) ۔فـ وُل فؾحّؼ ختؾقص الكس حـ افعبقدّيي الكقوكّقي، وا

ؿوئـد اجلقـقش   ش رشـتؿ»  حرضة  ذم ش ربعل بـ ظوحر»ـل ؿول 

 حرهؿ، وهق يؾؼل اف ق  إف  هدف ح قره ؾقفو.نافػورشّقي، و

اهلل ابتعثـو فـخرج افعبود حـ ظبودة افعبود إف  ظبـودة اهلل، وحــ »

 ش.ديون إف  ظدل الشالموقؼ افدكقو إف  شعتفو، وحـ جقر إ

رآن حـ حتؿـؾ هجؿـي هتـدف  إفـ  حمـق الشـالم ، ويؿـع افؼ

حرهؿ ببـذل ادجفـقدات لوؾرض ؽره حـ افـظوم ظؾ  ادقؾؿغ3 بؾ ي

ههو ذم حؽوؾحي افظؾؿ، وآوطفود، وّد ـّؾ حـ يقُؾى حّؼـقؿفؿ لب

كػقفؿ ظـ حؾؽقوهتؿ افؼظّقي، ويـفوهؿ ظـ افعؿـؾ نالكقوكّقي، وخيّع 

كظؿـتفؿ آجتلظّقـي، ويتعّؼـبفؿ ندم بوفّديـ ذم حقوهتؿ افققحّقـي، وهيـ

 حر.صّد إنبؿجرد ـق،ؿ حطقعغ فإلشالم 

، إن اهلل طّى اوؿوتؾقا ذم شبقؾ اهلل افذيؼ يؼوتؾقكؽؿ وٓ تعتدو»

                                                           
 .13 -18ص  اإلمام الـاكوتوي، حقاته ومآثره،إدروي،  (8)

زحزم بريس دهع،   )حركةالتحرير(،افؽوتى الشالحل نبق افؽالم آزاد، حتريؽ آزادي  (3)

 .82، ص 8211يقفقق 
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  (8)[822-820]شقرة افبؼره، ش ادتؼغ ط إف  واتؼقاهلل حع ادتؼغ ط

 برم افلقخ افـوكقتقي ؿ و  اجلفود وّدهؿ ذم ؿؾبف.لؾ

 نير الجيش للجهال ام،حنّي:أالشيخ النانوتوي يخ ار 
ٓ  افعؾل  ادجتؿعغ حلؾ هذا افؾ غـز افغـوحض، من هنـل ظؾؿ 

وووع، إف  ؿ و  اجلفود، ؿد تطّرؿقا بعد تػّؼدهؿ مجقع افظروف، وإ

يـدي نوّد الكجؾقز، ووـّد احلؽقحـي افّطوؽقـي افتـل ــون ظـو،ـو ذم 

  ظرصفو، ثؿ دار احلـديٌ ذم حـو الكجؾقز حع جؾقس حؾؽ حقؾٍؿ ظؾ

ـد  ؿوشـؿ نبقـفؿ حـقل ذائـط اجلفـود3 ؾـل  ووـح هلـؿ افلـقخ حمؿَّ

ؿـع مجقعفؿ ،ذا افؼ و  نافـوكقتقي ذائط اجلفود الشالحّل ؾؼط3 بؾ 

 (3) ۔بوحلجٍ، وافدٓئؾ

ثور بعض حـ افـوس ؿ ّقي إحورة اجلقش نوذم ،ويي هذا ادجؾس 

حو ـون هـذا هـراً ، وُشـًدي3 بـؾ حقاؾًؼـو الشالحلط ذم اجلفود3 وفؽـ 

ٕ 3 ويل ذم بـوب ؾـرض اجلفـود، ؾقـؽً نكـف ذط فؾؼع الشالحلط

افـوس شؽقتو حطبًؼو إف  شوظي ؿؾقؾي، ؾنذا هق بوفذي ـون بعقـد افـظـر 
                                                           

 .22، ص 3083دي، حرـزي حؽتبي اشالحل ببؾؼز دهع، اـتقبر افققّد نبق إظع ادقدو (8)

 -832 -3833 ص 3ج )سرية اإلمام الـراكوتوي(،   سواكح قاسؿي،افلقخ افؽقالين،  (3)

اإلمررام 3 وافصــديؼل، 13ص  ثره،آ، اإلمررام الـرراكوتوي: حقاترره ومرر3 و إدروي832

 .832ص  األكرب وجمفوده يف إعالء كؾؿة اهلل،
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ي ذم شوظي، وؿول:  خر لـقػ افت»وحّتقع افػؽر، حؾ هذه افؼ ّقي ادفؿَّ

 .(8)ذم تؼرير الحوم !! 

-وهـق افلـقخ إحـداد اهلل- حركـو ذم هـذا اجلفـودنؿد وجـدكو 

ــقّؾ   ــف 8281)ادت ــود، وكبويعــفنه( ؾـجعؾ ، وـــون هــذا شحــًرا فؾجف

آختقور ظؾ  حمـّؾ شـّد ذم حـّؼ ـّؾفـؿ بـوب الكؽـور، وافتقـقيػ، 

ؾؼـوفقا: إّكـؽ فقـّقدكو  (3)ن ـّؾفؿ ـوكقا طسحقكف، وجيؾقكف وافتػؽر3 ٕ

ن تؼـقم نكظؿـي احلؽقحـي افدكققّيـي، ون لظبن حتّؿؾ نافّديـل، ؾؾذا كريد 

ؾظـؾَّ افلـقخ ادّؽـل  (2)حركـونن تؽـقن نبحّؾ ؿ ويوكو، وحقوئؾـو، بعد 

 (2)حقئقٓ ذظقو، وؿووقو اشالحقو، ذم شوئر ؿ ويوهؿ اجلـوئّقي واددكّقي 

كػقفؿ فؾخقض ذم ادعورك نافـوس يبويعقكف بقعي اجلفود، ويعّدون نوبد

 (2) ۔حع الكجؾقز افغوصؿغ

 ة بين العلهاء الربانّيين:يّ قسهة الوظائف النضال
ظّد ادقؾؿقن فؾجفـود، نوبعد اختوذ افؼرار ذم اجلفود الشالحّل، 

د ادجوهدون بوٕ ر هـوزوَّ بطـول ٓ  افعؾـل  إمشؾحي افقاجبي، ؾلـؿَّ

، واختوروا احلـوج احـداد اهلل  كقا اجلقش الشالحلَّ ظـ شقاظدهؿ وـقَّ
                                                           

 .832 -832، ص 3ج  سواكح قاسؿي، )سرية اإلمام الـاكوتوي(،ؽقالين، افلقخ اف (8)

 ۔12ص  اإلمام الـاكوتوي،  حقاته ومآثره،إدروي،  (3)

 .882 -882، ص 8ج تذكرة الرشقد،افلقخ ظوصؼ اهلل ادرويت،  (2)

 .822ص  موج كوثر،افلقخ حمّؿد نـرم،  (2)

 .832ص  الء كؾؿة اهلل،اإلمام وجفوده يف إعافصديؼل افـوكقتقي،  (2)
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د  ؿوشؿ افــوكقتقي ؿوئـدًا  ادفوجر ادؽل إحوحًو فؾؿقؾؿغ، وافلقخ حمؿَّ

رـون اجلقش، وافلقخ رصقد نمحـد ؿووـقًو، نفؾؼّقات ادقؾَّحي ورئقس 

د ووحـ ؿوئديـ ظؾ  ادقؿـي د حـر واحلوؾظ حمؿَّ وادقنة،   وافلقخ حمؿَّ

وـوكقا مجقًعو حمؾ ثؼي حـ افعوّحي، ؾوجتؿع ادجوهدون حقهلؿ حــ ــّؾ 

شـؾحتفؿ، وـوكـً ـّؾفـو حــ افّطـراز لتقا بنكحو  افبالد، ونحـ  كوحّقي

 (8) ۔افؼديؿ، وـوكقا يتدّربقن ظؾ  افػـقن احلرّبقي حـ ؿبؾ

 العحقة بين القلم والسيف:
َـّ صخص نحـ ادؿؽـ  و خيطر ببوفف خقول بعدم متّؽـ افعؾل  نن يظ

فرؽؿ حــ ظدا ، بـوحـ محؾ افققػ وافبـودق، وؾؼدان افؼّقة حـ ك ول إ

،ؿ ـوكقا حقّؾحغ بوفقققف وافبـودق وادداؾع حديثي افّطراز، وبجؿقـع ن

ن افعؾـل  ـقـػ يؼـوبؾقن لو هيجس ذم ؿؾبف ؾؽر بـنحو حتتوج إفقف احلرب، 

و جيـقل ذم حـدره نادداؾع بوفقققف، واخلرضقصوت بوفبـودق افؼديؿـف، 

تـّؾ ادــوضؼ يدهيؿ ذم وجف ظدّو ؿـقّي احن،ؿ ـقػ طؿؾقن افبـودق ذم لب

اهلـدّيي حـ ظـد آخرهو، بوفرؽؿ ظـفؿ ـوكقا ؿبؾ ذفؽ، يعّؾؿـقن افــوس ذم 

اددارس وادقوجد ؾحقى، وحو فؼقا حثؾ هذه افتجربي ذم حمقوهؿ3 وفؽـ 

ن افزحـ افذي يعقلـقن ؾقـف، خيتؾـػ متوحـًو نن كعرف نحـ افقاجى ظؾقـو 

ي، افتـل ـوكـً خر فؾحؽقحـي ادغقفّقـظـ زحــو هذا، ـون ذفؽ افزحـ إ
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كـف جقـؾ حــ لخرة، وـّؾ واحد حـ ادقـؾؿغ يعتؼـد بكػوشفو إنتؾػظ 

رض افـقضـ نن احلػـوظ ظؾـ  نّحي حتؽؿ ظؾ  افـبالد، ويعتـز جقول إن

فقّي صخصقّي وديـّقـي فـف، وادقـؾؿقن هـؿ افـذيـ يؼقحـقن بؿعظـؿ محق

ــقن وٓدهـؿ ؾنافقطوئػ احلؽقحقّي ؾؾذا ـون ادقؾؿقن هيتّؿـقن بتعؾـقؿ 

بق،ؿ ظؾ  افرحوّيي، ورـقب اخلقؾ وادصـورظي  احلرب ذم ضػقفتفؿ، ويدرط

خري، وــون وضب افقققف وإضالق افبـدوؿقّي وادـوورات احلرّبقي إ

وٓد يتػوخرون ؾقل بقـفؿ، ذم حعرؾي ؾـقن احلرب، وـّؾ واحـد حــفؿ إ

ل  يعرؾـقن ٓ  افعؾـمن يؽقن ؿقّيًو جقلكقًو، وطووفف3 فذفؽ ـون هنيريد 

 (8) ۔احلرب جقداً 

 تفّوق امنام النانوتوي ولرب و في العلوم والفنون:
ي و ذم ضػقفتـف بع ـًو حــ ؾــقن نوؿد تعؾَّؿ الحوم افـوكقتقي 

ؿـف ؿـران ظؾـ  إ -احلرب، ؾولحوم افـوكقتقي رؽًل حــ كبقؽـف وتػق 

تراب ذم إمتوحف افؼرآن افؽريؿ، وؿـريض افلـعر، وـتوبـي افؽتـى وإ

يت إف  زحالئـف وجيتؿـع ،ـؿ، لاددرشّقي بخّطف اجلّع افقاوح، ظـدحو ي

ز ظؾقف حظوهر فطػقفي، ؾقتقورع إف  آصساك  يتخؾ ه ظـ جّدّيتف، وتزَّ

ؿراكـف ذم هـذا ادقـدان نضػول ذم بؾدتـف، ويػـقق ذم ـّؾ ُفعبي يؾعبفو إ

 ن ذــو ه ــونفعـوب3 ٕي و، ويغؾى ظؾ  مجقع زحالئـف ذم تؾـؽ إن
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ـد (8)يصوحبف ويعووكف ذم ـّؾ حؽـون يتقّجـف إفقـف  ، يؽتـى افلـقخ حمؿَّ

 يعؼقب افـوكقتقي:

فعـوب افتـل ؿراكـف ذم تؾـؽ إنـون الحوم افــوكقتقي يػـقق »

، ـــو كؾعـى شـقيو  تتطّؾى افذـو  واحلس ادْرَهػ، واجلفد اجلقـلينَّ

ى حــ وـوكً هذه افؾعبي تتطّؾـش جقرتقر»ردّيي ظوّحي فعبي ريػّقي، بوٕ

ـثر حـ اجلفد اجلقلينط ؾـل ختّؾـػ ظــ هـذه نافالظى افعؿَؾ افذهـّل 

 (3) ۔شافّؾعبي ؿط3 بؾ ؾوق زحال ه ؾقفو

، وهذا افذـو  واحلس ادرهػ ذم ُكعقحي إ ـّ ضػور وحداثف افّقـ

د يعؼقب افـوكقتقي ممو ر  ی حـ ؿصصف بعد حغره:نويذـر افلقخ حمؿَّ

حوّيي، نقاكـو، ووحقـئٍذ ضودو ـون مجوظي حـ إخ» ترابـو يتّؾعؿقن افرَّ

ذات حـّرة حــ ادقـجد،   شحرضة افلقخ»  وتقديد افبـدوؿّقي، ؾرجع 

حوّيي، وكقـتفدف ورَؿـي حــ  حموضـي ش افــقؿ»وراق نووجدكو كتعّؾؿ افرَّ

ور، وكحـ ُكصّقب حـ حؽون ؿريى حـف، واختذكو ؿذائػ حــ  بخّط حدَّ

ضؾؼ افـبعض إضالؿـف، لّقي ؾـروين ـقػ تقّددون افبـدوؿنضغ، ؾؼول: 

ن تــوول افبـدوؿّقـي، وجعـؾ نصور إف  صئ حـ ؿقاظدهو، ؾل كلى نو

حـوبف3 لهقئي جقؿف ـوفّرحوة ادوهريـ، وشّددهو، ورـز ظؾ  اهلدف، ؾ

بقـل ضول ظجز شوئر زحالئف افرحوة ادرشـؾغ حــ إحـوبي اهلـدف، ومل 
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  تّ لوإكـل تـ هلذه اهلدف ادحـدد ُحـدؾي،ش حرضة افلقخ» يؽـ إحوبي 

خد كػقف بحوفي حـ افقؿػي تالصـً حعـف نذفؽ ظـ تػّطـف فؾتقديد، و

كػقـفؿ بقؿػـي، تبـدوا نخـذون ليً افّرحـوة ينوجقه اخلطو ، وضودو ر

 (8) ۔سص افؼدحغنس إف  نبدا،ؿ خطقضًو حقتؼقؿي حـ افرن

 وضاع:صهوله وثباتو في تلك األ
 زفـزآ صـديًدا، ؿـد حد ُؾَزَظي حزفزًٓ نّيوم ـون ـّؾ وذم تؾؽ إ

ؽر خوئػ ش حرضة افلقخ»اشتـػد حزهؿ هذه افػتـي افعؿقو ، وفؽـ 

ـوذيـى، وافغـٌ وافثؿـغ حــ افلـوئعوت وإ  اكتؼـت   ۔وٓوجؾ

ظلفـف نحؽٌى ظؾـ  ش وحرضة افلقخ»خبور ممو جيعؾ افقفدان صقًبو، إ

 (3) ۔خرلو تنافققحّقي مل يدخؾفو تؼديؿ 

 بالجهال:بويو أذن الشيخ أيس 
يـ، ويغِؿز افـرجؾغ  إن افلقخ افـوكقتقي ـون حـ افقفدان افبورط

م ـّؾ يقم، ؾقحـؾ إفـ  بقتـف بعـد ؿـرار ؿ ـو  اجلفـود ٓشـتقذان فأل

ي ٓ بّد فؾجفود حـ آشتقذان نحر بف افؼع، لبقيـ ذم اجلفود، ـل يإ

واح، رإن ؾدا  إ»ّحف وهق يغؿز رجؾقفو: حدمهو حقو، ؾؼول ٕنإذا ـون 
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ض إفـ  اهلل روحـف،  وادؿتؾؽوت ذم شبقؾ اهلل ـذا، وــذا، وحــ يػـقط

، وذـر بعـد حثـؾ هـذا افتؿفقـد ؾروـّقي شوكػقف، يـول ظـده رتبي ظؾقو

اجلفود،ثّؿ ؿول هق يعرب ظـ تصؿقؿ ظزحف ذم اخلـروج ذم شـبقؾ اهلل: 

وـوف ؿـوئاًل: ن، وشبقيـ ذم ضوظي اهلل، ؾفل تقؼطإن تعرؿؾ ضوظي إ»

جـر ذن يل بذا بغويي افبفجي وافّنور، حصقًٓ ظؾـ  إلن تنريد نإيّن »

وتؽ كو نكً إّٓ هلله، ونفقً »ّحف : ن، ؾؼوفً شوافثقاب بنور  إفقف   ؾقَّ

ًَ حـ هـوك، فؼقتؽ، وإٓ »، ثّؿ ؿوفً: شادمافؼؾى، وؿرارة افػ إن رجع

 حرضـة»تقّجـف  -إكلو  اهلل-، شؿرب حويؿؽـلفؽون افؾؼو  ذم أخرة ب

ف نذكف، ٓريى ذم لبقف، واشتنإف  ش افلقخ كف ذم افبدايـي حوضـؾ، وشـقَّ

ٓضوظي »حؾ ظؿقحلٍّ فؾؼيعي لصقئًو، وترّدد ذم الذن، ؾعؿؾ افلقخ ب

افعبـد يقـوهؿ ؾقـف، »وخـرج ؿـوئاًل فـف: ش دخؾقق ذم حعصـّقي اخلـوفؼ

كف مل يـجح ذم آشتقذان والروو  نوحو طفر حـف هق ش وافقالم ظؾقؽؿ

رة بف3  ـّ تغّؿـده اهلل بقاشـع  -وفؽـ حو ـتبف افلقخ ادؼري ضّقى ذم ادذ

ّوًٓ، ثـؿ ن لبوه تـرّدد وتؾّؽـنن نيلر إف  ش ي ونبقه نثؿ رز » -رمحتف

 (8)۔يً ونذن فف ن

 ،لحة للهعارك: توفير األ
ــقؾر إ ــّلت ادعــورك واحلــروب، ت د وحـــ حف ــزوَّ شــؾحي، ؾ
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ؿد ؿوم ش ظـويً ظع»ن افؼوز نشؾحف افاّلزحي وُيذـر ادجوهدون بوٕ

شؾحي بل ؾقف حـ افبــودق، وافّرحوحـوت، بدوٍر بورٍز ذم تزويدهؿ بوٕ

دادت احلربّقي افعقؽرّيي ادعروؾـي ذم ذفـؽ افـزحـ3  وافّقققف، وادعدط

وهى فف ؿؾًبو ؾقوًوو، ويًدا حتقـعي ذم بـذل  -شبحوكف وتعوف   -ن اهلل ٕ

فقوت می مجقعفؿ حؾتـزحغ بؿقـثؿ تصدّ  -تعوف -ادؿتؾؽوت رًوو هلل

حـقؾ، ومحـؾ هـذه افعـى  افثؼقـؾ بؽـّؾ دّؿـي، إكجوز هذا اهلدف إ

 (8)حوكي، وبؽّؾ حقطي، وحذر، دحوربي الكجؾقز اد ودطيـ. نو

 تعيين جبهة النضال:
وحـ افقاجى تعقـغ جبفـي افؼتـول ؿبـؾ اخلـقض ذم ادعرــي، 

 تعقـغ جْبفـي افؼتـول، ٓ  افعؾل  ادجوهدون ؾقل بقــفؿ ذممؾتلوور ه

روا اخلـقض ذم ادعرــي حـع  وبعد افتلوور ظقـقا جبفـي افؼتـول، وؿـرَّ

وا نؾبـد (3)ثـؿ افتؼـّدم إفـ  افعوحـؿي بعـُد. ش صوحع»الكجؾقز ذم بؾدة 

م إف  بؾدة ش هتوكف ،قن»افـ ول حـ  ؾوشتقفقا ظؾقفو ش صوحع»ؿبؾ افتؼد 

، وؿوحقا ؾقفـو احلؽـؿ الشـالنوظؾ  حوجوورهو، و ْخرجـقا حـفـو نحلَّ

  ۔احلّؽوم الكجؾقز

 «:شير علي»علي بس ان « تهانو بهون»ّول ىجهة نن نقر أ
كف ٓيؼعـد لحؾػ بش ظـويً ظع»ن افؼوز نـل ذـرت حـ ؿبؾ 
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ر حــ الكجؾقـز افظـودغ، ؾـوّضؾع لحطؿئـًو ذم افبقً، حتـ  يوخـذ افثـ

افؼــوز وادجوهــدون بــوفعققن ظؾــ  ذهــوب بعــض حـــ اجلقــقش 

وؿـد ـوكـً راحالهتـؿ ش ـراكـف»إفـ  ش شـفوركػقر»لكجؾقزّيي، حـ ا

رشؾقا افؼوز حـع ـتقبـف لشؾحي، ؾحمؿقفي بوخلراضقش وؽرهو حـ إ

كي حـ  افقاؿـع خورجـو حــ ش صر ظؾـ »ربعغ ؾدائقًو إف  ُبقتون نحؽقَّ

صـجور وـؿـقا بـغ إش ـراكف»ظؾ  حؽون يؿر  بف صورع ش هتوكف ،قن»

حطروهو برحـوص بــودؿفؿ، نافؼّقة، حت  اذا حّرت ،ؿ ذم ضريؼ هذه 

شـؾحي وهجؿقا ظؾقفؿ َبغتي، وؿتؾقهؿ وشؾبقهؿ ــّؾ حعفـؿ حــ إ

ة وافَعتود  (8)۔وافعدَّ

ن ادصـّػغ مل نّشػ لّول كجوح فؾؿجوهديـ، وحـ ادتنوهذا هق 

ن الحـوم افــوكقتقي ــون نيذـروا حـ شوهؿ ؾقف3 ؾؾذا فقس يظفر حـف 

 بوفـػس وافـػقس.اصسك ؾقف 

 ىل كان  ضرة الشيخ شرك فيها؟ 
ـ  ت نكف ظـدحو بدكف ـون ممـ شوهؿ ؾقف3 ٕنوفؽـ حـ ادتقؼَّ

احداد »حـغ احلوج محر ادنوص ن، شصوحع»افؽتقبي خترج هتدف إف  

د حـر افـوكقتقي ظؾ  وجف اخلصقص، بش اهلل ن لادؽل، افلقخ حمؿَّ

د ؿوشؿ  يؾٍ ـّؾ ـز بوشاًل وحعظؿ صجوًظو، نـثر جريًئو ونافلقخ حمؿَّ

حػط حـ افّصػقف دون نن خيوف ويرهى، ؾصوحبف دائًل وٓ تسـف 
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و ولبوحقًدا وؾريًدا كف نـز ظوحؾ حـ ظقاحؾ افقحّقي فف، نّي وؿً حَّ

 ّدة.مٓيؽقن فف ؿرار، وٓشؽقن دوكف بغويي احلّى واد

افطبعّقـي  كـف اّضؾـع ظؾـ نوممو تؼت قف افقحّقي ادذـقرة فؾحوج 

وافػطرة فف ذم احلرب وافرضب وافؽّر وافػّر، واهلجؿي واحلؿؾي، ؿبـؾ 

، وفـو نن كجعـؾ تؾـؽ افقحـّقي الحدادّيـي شصوحع»ادعرـي احلوحقي ذم 

حـغ( دفقاًل حـ دٓئؾ ظؾ  افؼـي افذاتّقي ذم اهلجؿـي م)وحّقي احر اد

ؽ ، وإٓ فققـً فـديـو ؾرحـي دلـوهد تؾـشصـر ظؾـ »ظؾ  بقـتون 

 (8) ۔اخلصقحقوت افقهبّقي شقاه

 يهيدددر علددد دددل الشددديخ الندددانوتوي  الهلدددك الهغدددوليَّ األ
 «هان يشّبر عل»الجهال بالنواب 
ب افتؾؿقـذ اخلـوّص نهـق -ش صـز ظؾـ  خـون»وـون افــقاب 

يعتؼده ؾقق افغويي، وـون حـ  -فإلحوم افـوكقتقيش افـقاب حمل افّديـ»

وم افــوكقتقي ادؾـؽ ادغـقيلَّ يصوحبف ادؾؽ ويعتؿد ظؾقف، ؾـدظو الحـ

ٓشتخالص ش صّز ظع خون»خر إف  ادقومهي ذم اجلفود ظـ افقّقد إ

 ش.افقضـ وادّؾي وحتريرمهو

ن يقتخدم ادؾـؽ وافؼـّقات وافؼـدرات وـّد نهداف وحـ إ

عل  ويبذل  افزيطوينط  آشتعلر  شـعتف ذم   حوذم   ؿيصن   واجلفد   افقَّ
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وبعد حو ش دهع»إخراج الكجؾقز بوخلصقص حـ اشتخالص افقضـ و

حـحوبف نيتؼـّدم هـق وش صـوحع»وش هتوكف ،قن»يػرؽقن ظـ اجلفود ذم 

د مؾؿـ ادش دهع»كحق افعوحؿي  ر نـّ فق وؿعً اهلجؿي ش دهع»ن تتحرَّ

 (8) ۔حقل افصحقحي حـ افطرؾغوافدؾوع ظؾ  حقى إ

 الهجابهة بين  زب اهلل و زب الشيطان:
 جبفي افـ ول بوفتلوور ارحتؾً هذه افؼوؾؾي ادغوِحرة وبعد تعغ

افتل خرجً حـ ديورهـو فتؼـديؿ هـدايوهو افـػقـّقي، وافروحّقـي إفـ  

وؿد ــون حــ ش صوحع»حقوكي افّديـ وافقضـ حـ افؼّقات افطوؽقي إف  

بنجبور اجلـقد ادجـّدة  شدهع»إف  ن تتقّحؾ افؼوئؿي نوجفوت كظفرهو 

ذم تؾــؽ ادـــوضؼ ظؾــ   شدهــع»قل بقـفــو وبــغ الكجؾقزّيــي افتــل حتــ

ن تؼّدم يد ادقوظدة وافعقن إفـ  نكؽقوت، وهزيلت، حّرة بعد حّرة، و

يـي ـػـوح افتحريـر وـّد نافـذي رؾـع رش حفورشـقـغش »صوحع»رئقس 

 (3) ۔الكجؾقز، وؿد ـون حمتوًجو صديًدا إف  كجدة

ــون ؿقودتـف ذم يـد وإذا وحؾً هذه افؼوؾؾي ادغوحرة افتل ـون ظ

ؾؽوكـً ؾقفـو ؿؾعـي ؿديؿـي تقـؽـ ش صـوحع»افلقخ افــوكقتقي إفـ  
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ؾقفوافؼّقات الكجؾقزّيي، ؾفجـؿ هـذا اجلـقش الشـالحّل وادقـؾؿقن 

سـص نس إفـ  نافذيـ ؿد حبغقا ذم ِحبغي جذوة افـَّ ول حـ ُؿّؿي افر

افؼــدم، ظؾــ  تؾــؽ افؼــقات، ؾقاؿــع حزبــون: حــزب اهلل، وحــزب 

 (8) ۔ؿعً بقـفل حعرـي حوحقيافلقطون، وو

ذكددداء الشددديخ الندددانوتوي فدددي نجابهدددة ضدددابط إنجليدددزّي  
 ونصر اهلل نعو:
ن افلقخ افـوكقتقي ـون حتؿّفـرًا وحــَعل ظؾقـف ذم نوحـ ادعؾقم 

ـّؾ جمول حـ ادجوٓت، بل ؾقفو افتعؾـقؿ وافسبقـي وافتزـقـي وافّرحويـي، 

ؽـر، حػـرط افـذـو ، ؾـزز وإضالق افبـدوؿّقي3 بعقد افـظر، حتقـع افػ

، يقـتقي  وـخوحًي ذـو ه ذم تؾؽ ادعرـي ذم حقاجفي ووبظ إكجؾقـزيط

وجقوحًي ٕربعي رجول بوفـّْقبي إفقف، وظـدحو بعد ظــ حؽـون افؽػـوح 

فروح كػقف وجقؿف حـ حخى ؿعؼعي افقققف، وظـو  صغؾ افؼتول، 

د  »كذـر بغ يديؽؿ صقئو ممو ذـره   شويس افصديؼلنحمؿَّ

الحوم افـوكقتقي جيوهد ويؼوتـؾ بقـقػف ذم هـذه ادعرــي،  ـون»

خـد وبعد افؼتول شوظوت حتقافقي، تـّح  الحوم ظـ حؽـون ادعرــي ٕ

وـوبط ؿـقيٌّ حــ حّظف حـ افراحي، ؾبؼل وحقًدا ذم ذفؽ ادؽون، ؾرآه 

إفقـف ؿّقاة افعدّو، وزظؿ نكف وجد ؾرحًي حقـي فؼتـؾ ؿوئـدهؿ، ؾتؼـّدم 

كـً افـذي حتـّض نن» دكو حـ الحـوم، وؿـول فـف: حقؾقل افققػ، ؾؾّل 
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، شكً افـذي تؼـقدهؿ ذم هـذه احلـربنافـوس ظؾ  افثقرة وحتّثفؿ  و

ن نورؾع شقػف فؾفجقم ظؾقف، وؿول: هذا حقتؽ، ؿد جو ، وـون يريـد 

هيـو افؽـوؾر! اكظـر نيو»هيجؿ ظؾقف، إذ ؿول فف الحوم بصـقت افرؾقـع، 

ّن بوؽقو حــ افبغـوة نّقؾ إفقف ؾتخش خؾػؽ، إن حقتؽ خزيون يـظر إفقؽ

ی خؾػف وـون الحوم افـوكقتقي يـتظر نيريد اهلجقم ظؾقف حـ خؾػف، ؾر

حـف هذه افغػؾي، ؾفجؿ ظؾقف بققػف بنظي ؾوئؼي، وصّؼف بوثـغ، وؿيضـ 

 ، يؼـقل اهلل (8)ظؾقف، ثؿ ـز، وهؾَّؾ، وصؽر اهلل ظؾ  محويتـف حــ افعـُدوط

  (3)ش.حـغمو ـون حّؼًو ظؾقـو كك اد»ظزوجؾ

 «:شانلي»السيطرة علی نحكة الهال في 
ات  وؿــد ؽؾــى افلــقخ افـــوكقتقي ومجقــع رؾؼوئــف ظؾــ  افؼــقَّ

بـقا ش صـوحع»الكجؾقزّيي، وؿد اشتقفقا ظؾ  حمؽؿي ادول ذم بؾدة  وخرَّ

بـوئفو ختريًبو، وحوجو ت ذم محويـي هـذه افؼـّقات الكجؾقزّيـي ادـفزحـي 

ؾػوزوا ذم هذه ادعرـي، واهتزوا فقا  ش كقوبريطو»كجدة حـ ِؿَبؾ حؽقحي 

3 وفؽـ حوحصـؾ هلـؿ هـذا (2)شقار تؾؽ افؼؾعي افؼديؿي نؾتحفؿ ظؾ  

افػقز، وافـجـوح، بـدون حـقاجفتؿ حلـوـؾ، وكؽبـوٍت، وحصـوئى، 

وحعقبوٍت3 بؾ بعد خقوئر جققؿي ذم حقرة ت حقوت كػقّقي ذم ظدد 
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ظـ افلـقخ ادؼـري كؼاًل ش حقـ افؽقاليننحـوطر »وؾر، ؾؽتى افلقخ 

ــى» ــد ضّق ــّرد اهلل ح ــجعف-ش حمؿَّ ـــ : »-ب ــوت ح ــد اشُتلــفد حئ وؿ

وذم ذفـؽ افػـتح  (8) ۔شادجوهديـ بنضالق رحوحوت الكجؾقز ظؾـقفؿ

.لوآكتصور ؿوم افلقخ افـوكقتقي ب  ظظؿ دوٍر ٓ يـز 

 الشيخ النانوتوي يحرق باب القلعة بالكوخ:
وحــؾً إفــ  تؾــؽ  ن اجلقــقش الشــالحّقي إذانوحــ ادعؾــقم 

ن هذه افؼؾعي افتـل افؼؾعي، واجفً حلوـِؾ، وحعقبوت ذم افبدايي3 ٕ

إربع حؽـون، اختػل ؾقفو اجلققش الكجؾقزّيي، ذم ادقدان فقس جلفوتف 

جيعؾف حـ ـون خورج افؼؾعي شتوًرا وحجوًبـو، شـقی ادقـجد افؼصـر 

فؼؾعـي، ؽؾؼـً بـوب الافقاؿع ذم اجلفي افتل ـون إفقفو بـوب افؼؾعـي، ؾ

وحورت شؾقؿي حـ هجقم ادجوهديـ بوجلدار احلوئـؾ بقــفؿ وبقـفـو، 

ن ٓ  ـّؾفـؿ ذم رحـوب ادقـدان بـدون حجـوب، وشـتور3 ٕموبؼل ه

ادقجد ادذـقر ـون حجُؿف حغًرا وٓ يقـع اـتثـور افــوس، ؾـتفجؿ 

ــنضالق  ــ  حـــ خــرج حـــ ادقــجد، ب ــقفؿ وظؾ ــقش ظؾ تؾــؽ اجلق

جـوب، وتػقـدهو هـذه اهلجوحـوت افرحوحوت حـ ورا  اجلدار، واحل

هؿ خقوئر ظظقؿي3 ٕ فـقس هلـؿ  لوي وادؾجـلن ادؾقائد ـبرة، وترض 

ن خيرجـقا، يصـوبقن بـنضالق نشقی ادقجد، وادجوهدون حوــودوا 

افبـدوؿّقي3 ؾنذا افلقخ افـوكقتقي يـظر ذم بئي هذه آوطرابوت اهلوئؾـي 
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غ ادحـوؾظغ ذم ظـّد ٓشـتظالل ادحـوربنـقخ ؿريى حـ افبـوب   إف

ن يؼؾـع افؽـقخ نوهل  ــ ــؽؾى، ويؾؼل اهلل ذم ُرْوظف حؽقدة حربّقيإ

حـ حؽوكف ويذهى بف إف  بوب افؼؾعي وطرق3 فؽل حتسق بوب افؼعؾـي 

ثر افؽقخ ادحسق، ويدخؾ ادجوهدون ؾقفـو ويبـورزون تؾـؽ لي و بن

كجوز هـذا اجلققش الكجؾقزّيي وجفًو فقجٍف، ؾقصّدي وحقًدا وؾريًدا ل

 (8) ۔ؿّؾ شوظي ودحي خوضػينراد ذم نحر اخلطر، ويؼيض ذم حوإ

كف ـقػ كجـح ذم اخلـروج حــ بـغ إضـالق لواهلل ظؾقؿ جّقدًا ب 

ن نافبـودق وافقحؾ إف  افؽقخ شؾقل وحـحقحو3 وفؽــ ممـو يلـوهد 

افؽقخ طسق، وهيجؿ هق ورؾؼو ه ظؾقفو بعـد افـدخقل ؾقفـو هجؿـي 

 (3) ۔ٓكؽقور، وآ،زامصعقا ، دمزهو ظؾ  ا

 ا، شه  الشيخ الحافظ ضانن:
ـون رئققو درـز  -رمحف اهلل-ن احلوؾظ ووحـ افلفقدنوممو يعؾؿ 

رؾًو ـوب إف  افـداخؾ واخلـورج حلـمافؼقودة ذم اجلفود ؾؾذا يذهى وي

ظؾ  حـ يدخؾ وخيرج حـ ادجوهديـ، ؾبـغ افـذهوب واليـوب وؿـع 

تِـى اشـؿف  ؾريقي لضالق افرحوص، وبعـد برهـي ـُ ؾورؿتـف افـروح و

 .-رمحي واشعي رمحف اهلل تعوف - (2)بوحلروف افذهوبّقي ذم ضؾقعي افلفدا 
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 إصاب و بالبن وقّية:
وذم هذا افـ ول، بقــل ــون افػريؼـون يتبـودٓن افرحوحـوت، 

ـّ حــ رآه ش حرضة افلقخ»جؾس  حـوبف نكـف نآخـذًا رنشـف بقـده، ؾظـ

ويّن رصـقد نمحـد افؽـؽـقهل خـػَّ رحوحي، ؾؽون الحوم افعـومل افربَّـ

حقى راد برحوحـي، ؾحـؾَّ ظلحتـف ن»هع إفقف، واشتػنه ؾؼول نو

ممـو رآه إذ ــون   ظجبف    ؾؼيض  صّجي،   حـ  ثرنظـ رنشف، ؾؾؿ جيد بف 

 (8) ۔شحرضجًو بدحوئفش حرضة افلقخ»

 ه:ؤ واهلل يكل
 ّدت إف  إحـراقنظدا  ببـدوؿّقي ّيوم واجف بعض إوذم هذه إ

صــطر حـــ صــوربف وحلقتــف، وإحــوبي ظقـــف بُجــروح ضػقػــي، وضؾبــقا 

افرحوص، ؾؾؿ يعؾؿقا حصره، ؿد تّؿ هذا اهلجـقم ظؾقـف ظــ حؽـون 

كوبقى افبـدوؿّقـي، وفـقمل يـػـذ حـفـو لؿرب ـون ـوؾقو جلُرحف، وصّجف بن

ّن اهلل تعوف  وؿوه ذَّ ذفـؽ، وفـق مل يصـبف ـبـر صـجي نرحوص، َبقَد 

 (3) ۔تعروف خلطر

ــى اجلــقش  ــديدة ؽؾ ــي افل ــوخـي واهلجؿ ــي افق ــد ادعرـ وبع
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آشـتعلر ذم هـذه ادعرــي، واشـتقف  ظؾـ   الشالحّل ظؾ  ؿـّقات

بطول الشـالم نشوضغ افّديـ ونٓ  مويتقج هش صوحع»حمؽؿي ادول ذم

 (8)۔بوفػقز وافـجوح بدوره هذا

 تعّنت امنجليز الغاصبين وضراوتهم نع الهسلهين: 
ؽػل ،ذا افـجوح ذم هذه ادعرـي ؾؼط3 بـؾ ٓبـّد وفؽـ حوـون ي

ات افطوؽقي ذم مجقع افـبالد3  حـف جلؿقع افـوس افذيـ طوربقن هذه افؼقَّ

وفؽـ حو ـون ـذافؽ3 بؾ ؾلؾً نؿدام اهلـدّيغ، وا،زحقا، ؾحصـؾً 

 (3) ۔فإلكجؾقز افقد افعؾقو، وافؽؾؿي افـوؾذة ذم افبالد ـّؾفو

هـؾ اهلــد جـوم نالكجؾقز ظؾـ   خػؼً هذه افثقرة، حىَّ نودو 

ؽصبفؿ، واكتؼؿقا حـفؿ اكتؼوًحو صديًدا، وؿوحقا بؿذابح ظديدة، جّددت 

كـف ؿـد تـزظؿ ادقـؾؿقن هـذه وٕش هقٓــق»وش جـؽقز»ذـري حذابح 

حالـفـؿ، نافثقرة، فذا ؾؼد اوُطِفد ادقؾؿقن ظؼى ؾلؾفو، وُحـقِدرت 

ش ، وذد حـبحً ثؽــوت فؾجقــقنو نوهـِدحً بقـقهتؿ وحقــوــفؿ 

ى اهلـدوس بوٓشتعلر، ؾتقـّؾؿقا افقطـوئػ، وؿتؾـقا  ادقاضـقن، ورحَّ

ر وآكتؼوم، وحصؾقا لخد بوفثوان فألكف ؿد آن هلؿ إنادقؾؿغ واّدظقا 

% حــ 2راَز، حت  مل يبؼ فؾؿقؾؿغ شـقی ظؾ  افثروة، واصسوا إ
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بـغ راز افتل ـوكقا يؿؾؽق،و حــ ؿبـؾ، وطفـرت خّطـي افتػرؿـي إ

ح   بذفؽ، حقٌ ؿول:ش افؾقرد كز»ادقؾؿغ واهلـدوس، وؿد سَّ

حـي ن إنإكف ٓيؿؽــ الؽصـو   ظــ حؼقؼـي جؾقؾـي، وهـل »

ن كبتغـل نالشالحّقي حعوديي فـو بطبعقتفو، ؾوفزكـوحٍ احلؼقؼـّل ظــدكو 

 (8) ۔شحرووة اهلـدوس

بغض افـوس ذم اهلـد فؾحؽقحي الكجؾقزّيـي نحبح ادقؾؿقن نو

فقؾـو حــ ادقـؾؿغ، وكصـبقا ادلـوكؼ ذم افلـقارع، نالكجؾقـز  ؾؼتؾ

وحؾبقا ظدًدا ـبرًا حـ افــوس، وجعؾـقا يؾجؿـقن افتـوثريـ افبغـوة ظـل 

ؾـدؾع ادقـؾؿقن ثؿـًـو  .يػعؾقن وهيجؿقن ظؾ  حقتقي افبالد دعـوؿبتفؿ

حـبح نبوهظًو جلفودهؿ، وخّصفؿ الكجؾقز بوفؼتـؾ وافـبطش افلـديد، و

حؾقا مجقع ادقؾؿغ ويبقدوهؿ ظـ آخرهؿ، ؾحّؼـًو ليقت ننكصى ظقـقفؿ 

بـق احلقــ ظؾـ  احلقــل  نرض بل رحبً ظؾـقفؿ، ويؾؼـل ووؿً إ

 شوة ؿوئالً:لاف ق  ظؾ  هذه اد -تغّؿده اهلل بقاشع رمحتف-افـدوي

فػًو حـ ادقؾؿقن ُؿتؾقا صــؼًو، واشـتؿرت نإن شبعي وظؼيـ »

حـو افّقـالفي نل حــ ُؿتـؾ ؾقفـو، ـصّيوم حتقافقوت، ٓطنادجزرة شبعي 

ؾتفو، ؾؼتؾـقا حتـ  لحـؾقا صـلن يقتنافتقؿقرّيي ؾؼد حوول الكجؾقـز 

  (3) ۔شافّصبقون، وظوحؾقا افـقو  حعوحؾي مهجّقي تؼلعر حـفواجلؾقد
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إن وّبوط جققصـو ــوكقا يؼتؾـقن ادجـرحغ »ويؼقل حقع شـ: 

وبــوت نؿ ـالب ،لمل، ـنحـ ـّؾ كقع، وـوكقا يلـؼقن حـ ؽر رمحي و

 (8) ۔شوحؼات خقققينوي ن

ذم « Lord  Rolerts»ويؼقل ؿوئد ؿقاد اجلققش الكؽؾقزّيي 

 م:8121يقكقق  38حف ذم نرشوفي ـتبفو إف  

ن يرحل ادْجرم بوددؾعي، إكـف حّؼـًو نهقل ضريؼي لظدام هق نإن »

خـذ بوٓحتقـوط، إن لن كنحـظر هوئؾ3 وفؽـ ٓ كقتطقع ذم هـذ افقؿـً 

 (3) ۔شّن الكجؾقز ٓيزافقن شودة اهلـدنذار و نن كثبً فؾؿقؾؿغ إهدؾـ

 «:تهانو بهون»الّ نار والخالراب في 
ظّدتـي نذم ضؾقعي افػفـرس افـذي ش هتوكف ،قن»وـون اشؿ بؾدة 

هو، ؾقحـؾ وـوبط حــ  احلؽقحي افزيطوكّقي فَؽبح مَجوح افثوئريـ وـدَّ

بَّوط ادزاوفغ هلذا إ حع جـقش ـبـر ش هتوكف ،قن»إف  حر افقخقؿ اف  

وتـرك ش ظـويـً ظؾـ »ٓجتثوثفو وتدحرهو، وؿد ظؾؿ بذفؽ افؼوز 

كجقـى »بد فؾقؿويي حـ حعوؿبي الكجؾقز، وذهى إف  فقف فأللوضـف اد

وآؿوم ،و، ؾؾل ارتوده هذا اف وبط الكجؾقـزّي وحـو وجـده، ثـور ش نبود

ر ؿؾعتف ادقجقدة ؾقفو تدحًرا ـ خري ؾقفو حقو  افقؽـّقي إلؽ ًبو، ودحَّ

 (2) ۔وترـفو خراًبو ودحوًرا
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 العلهاء والهجاى ين: ىجهول الحكونة ملقاء القبض عل
رّيـي، لوإذا ؾرؽً احلؽقحي افزيطوكّقي حـ افؼقوم بولجرا ات افث

ن ُتؾؼل افؼبض ظؾ  افعؾل  وادجوهديـ افـذيـ ، ـقا نت حتوول نبد

هو، و  ٓ  افعؾـل محر بوفؼبض ظؾ  هإحدرت نذم شوحي افؼتول ودَّ

ـد  ؿوشـؿ افــوكقتقي، ن- حثول افلقخ احـداد اهلل ادؽـل، والحـوم حمؿَّ

د  حــر افــوكقتقي، وافلـقخ رصـقد نمحـد اجلـجـقهل  -وافلقخ حمؿَّ

بـوفرؽؿ  .وفؽـ احلؽقحي حو اشتطوظً افـَّجوح ذم إفؼو  افؼبض ظؾقفؿ

حوول افبقفقس حـراًرا حـ اكتلور جقاشققفو فـقؾ هذا ادرام، وـذفؽ 

ن اهلل ؿـد فؾؼبض ظؾ  الحوم افـوكقتقي، وفؽـ مل يتؿّؽـ حـ ذفؽ3 ٕ

 (8)۔ككه ومحوه حـ افظودغ

 يّام البحيا:شجاعة الشيخ النانوتوي في ىده األ
حـدًا وطـّع بوفلـجوظي، نإن افذي خيش اهلل حـ ظبوده ٓخيوف 

لقخ افــوكقتقي ؾفـق حو افنوحوف احلؿقدة، ووافبقوفي، وحثؾفو حـ إ

ٓ  ظبوده، ؾقتحّقل بوفلجوظي، وافبقوفي، واهلّؿـي، ذم ــّؾ مـون حـ ه

خبـور حؽون حـ ؽر حبوٓة بوخلقف، وافّذظر، بقـل يبؾغف آٓف حــ إ

ّيوم افباليـو، وفؽــ يؼـقم ؾقفـو بجؿقـع افصودؿي وافؽوذبي، ذم تؾؽ إ
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ؿبـؾ الكجؾقـز ارتقـوده،  وإذا اصتدَّ حـ (8)خرى، نّيوم نظلفف ـؼقوحف ذم ن

ؿربو ، وافرؾؼو  ظؾ  آختػـو  وآكـزوا ، وفؽــ دـو جز إسار إن

س نوإذا  (3)ّيوم، خرج حـ حؽوكف افذي ــون خمتػقـو ؾقـف نح ً ثالثي 

ؽـور »ـون اختػـل ذم  -ط-إن رشقل اهلل »افـوس حرة ثوكّقي ؿول هلؿ: 

-خوفػ شـي كبّقل ن، ؾعؿؾً  هذه افقـّي، وٓ ّيومنإف  جمّرد ثالثي ش ثقر

حقوكـًو نؾقتجّقل ذم افؼری  افؼريبـي،  (2)۔شبزيودة آختػو  ظؾ  هذا -ط

حقوكـًو ذم نوش إحؾقـو» حقوكـًو ذم ؿريـي نوش ديقبـد»حقوكًو ذم نوش كوكقتف»ذم 

 وؿد يؽقن ذم افعؿـران، ــل يؽـقن ذم افصـحرا ، وذم ــّؾ ش راحػقر»

حـدؿوئف، ؾقؼقحـقن بؽـّؾ كـقع حــ نظدائـف، ونحؽون ـون افـوس حـ 

ادحووٓت، وفؽـ خوبقا ذم حويريدون، وفؼد ككه اهلل، ووؿوه حـ ـّؾ 

 (2) ۔ظدا ن

 «:ةتش »في نسج  
حــ ش ديقان»ّيوم الختػو  دّو ـون افلقخ افـوكقتقي ذم حلط نوذم 

                                                           

حـودق إكـقار  )سرية اإلمام الـراكوتوي(، افلقخ يعؼقب افـوكقتقي، شقاكح ظؿري،   (8)

 .82، ص 8321صقال  1،ودر بقر، 

اس   ںفؽری  بصريت اور دور حارض مي  موٓكا  كاكوتوي ك افلقخ كديؿ افقاجدي، (3)

موٓكا  العرص الراهن(، ته يف البصرية الػؽرّية لإلمام الـاكوتوي، ومعـويّ )معـويت،    ك

(، قاسم كاكوتوي، حقات ، افؽار، خدمات )اإلمام الـاكوتوي، حقاته وأفؽاره وخدماتره

 822دار افؽتوب ديقبـد،  ص 

 .12، ص 3ج  كؼش حقاة،افلقخ حقغ امحد اددين،  (2)

 .12-12، ص 3ادرجع افقوبؼ،ج (2)
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ؽ، ؾحـوس خز افبـقفقَس جوشـقٌس حــ جقاشققـف بـذفنش ديقبـد»

َـّ ظؾقف افغورة، وفؽـ مل يــجح  افبقفقس ذفؽ ادؽون فؾؼبض ظؾقف، وص

ذم إفؼو  افؼبض ظؾقف، ؾنكف مل يؽـ ؾقف ذم ِذفؽ افقؿً، بـؾ خـرج حــف 

وؿد ذهى افلقخ بعد اخلروج حــف  (8)ُؿبقؾ شوظي ؾرجع افبقفقس خوئًبو 

ؾقحـؾ ش يتلـت»كف ذم حقجد لخز اجلوشقس بنثؿ ش يتلت»إف  حقجد 

ؿوم بعً و حــفؿ نحع ظّدة ذضي، وش يتلت»ووبط افؼضي إف  حقجد 

ظؾ  بوبف، فؽل ٓيؽقن فف جمول فؾػرار حـف، ودخؾ ؾقف بـػقـف، وــون 

ؿدام ذم ؾـو  ادقـجد، ويتجـّقل ؾقـف، الحوم افـوكقتقي يؿق ظؾ  إ

ی هذا اف وبط يدخؾ ؾقف، وفؽـف متوفؽ كػقف، ومل خيػ، ومل يػـزع نؾر

تظفر ظؾقف ظالحوت اخلقف، وافّذظر، بؾ اشتؿرَّ ذم دمّقفـف ذم  صقئًو، ومل

و ظؾ  بوبـف، واف ـوبط ٓ نؾـو  ادقجد ؽر حبول بل طدث ذم داخؾف، 

هـؾ »فف، ليعرف الحوم افـوكقتقي بلؽؾف، ؾجـو  اف ـوبط إفقـف، وشـ

د  ؿوشؿ افـوكقتقي كعـؿ! »جوبف حطؿـًو وؿـول: ل  ؾشتعرف ادقفقي حمؿَّ

  ؾتـّحـ  ظــ شهؾ هق حقجقد هــو»، ؾؼول اف وبط فف: شظرؾف جّقداً ن

صور ن، وشؿبؾ ؿؾقؾ ـون واؿػو هـو»ادؽون افذي ـون واؿػًو ؾقف، وؿول فف 

صور ظؾ  ذفؽ اف ـوبط نإف  ذفؽ ادؽون افذي ـون واؿػًو ؾقف ؿبؾف، ثؿ 

بوفبحٌ ظـف ذم داخؾ ادقجد، ؾبحٌ ظــف، ومل جيـده، ورجـع خوئبـًو 

  هؽـذا    ادقـجد   ذم  خـزه بقجـقدهنافـذي  يُقّى ذفـؽ اجلوشـقس

                                                           

 .12ص  ،اإلمام الـاكوتوي،  حقاته ومآثرهإدروي،  (8)
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وؿد حؽروا حؽرهؿ، وظـد اهلل حؽرهؿ، وإن ـون »  (8)ككه اهلل، ووؿوه،

ـّ اهلل خمؾػ وظـده رشـؾف إن اهلل  حؽرهؿ ، فتزول حـف اجلبول، ؾال حتقب

 [ 22-21]إبراهقؿ:  ۔شظزيز ذواكتؼوم

 «:جكوالي»في قرية 
ظؾـ  ذهوبـف إفـ  ؿريـي ش ،ـول نمحـد»ّس افلقخ افرئقس نودو 

افتل ـوكً بعقدة ظـ ادديـي وحمػقطي ظـ اخلطرات افتـل ش جؽقإف »

ؿّؾ حو نبعدم وحقل افعغ إفقفو وـون افتجّقس هـو ش ديقبـد»حلؼتف ذم 

وؾقل يقؽـ ؾقف، واصتّد إساره ظؾ  ذفؽ، ؾذهى شديقبـد»يؽقن ذم 

ى حــ افقاؿعـي ظؾـ  افلـورع افـذي يـذهش جؽقايل»افلقخ إف  ؿريي

ي ـو، نوفؽـ افبـقفقس ؿـد وحـؾ إفـ  هــوك ش كوكقتف»إف  ش ديقبـد»

 نؾؽرًا صديًدا وبدش ،ول نمحد»وحوس مجقع تؾؽ افؼريي، ؾػزع افلقخ 

حرضة »يعرب ظـ تلقيلف بعد افقحقل إف  افلقخ افـوكقتقي، ؾؼول 

ّديـل ذفـؽ إفـ  افؼـبض ظـّذ، مٓختـػ، وٓتـذظر وإٓ يـش: افلقخ

ؿـل نؾرغ حـ افبـقفقس وحقـًدا ونكو نخؾ افبقً، وكً إف  دانواذهى 

وإذا جو  ووبط ظـد افبـوب خـرج افلـقخ  -إن صو  اهلل-كػز بـػز

فف: دوذا تػّ ـؾً هــو  ؾؼـول: لحطؿئـًو يتقـّؾ ظؾ  اهلل حـ افبقً، وش

ن جوكقًو حـ جـوة افبقفقس ؿد اختػل ذم هـذاافبقً، وجئـً نشؿعً 
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تػّ ؾ ذم داخؾ افبقً وابحٌ »خ: هـو لفؼو  افؼبض ظؾقف، ؾؼول افلق

فف اف وبط، هـؾ تعـرف ادقفـقي ل، ؾقشظـف، واؿبض ظؾقف إن وجدّتف

د  ؿوشؿ افـوكقتقي  ؿول:  ، ؾؼـول اف ـوبط: شظرؾـف جقـًدانكعـؿ: »حمؿَّ

ؿـول افلـقخ: ش ؾّتش ظـ ادؽـون افـذي تقـؽـ ؾقـف افـّقـو نن نريد ن»

حل افبقـً، ومل ، ؾبحٌ ظـف ذم ـّؾ كوحّقي حـ كقاشسلٓحرج، وٓ ب»

 (8) ۔جيده، ؾرجع خوئبوً 

 ناىوبواعل الخيبة في القبض عليو:
ن افبقفقس بحٌ ظـف بحًثو صديًدا3 وفؽــ خـوب نوحـ ادعؾقم 

 شبوب خمتؾػي:نذم ـّؾ حّرة، ؾؾف 

حتـ   ش افؼؿّقي  ذـي اهلـدّيي »ن ظـون احلؽقحي ذم يد نوحـفو: 

ـ اهلــدّيغ حـوـؿ حـد حـنم، ومل يتقّل ذم تؾـؽ احلؽقحـي 8121ظوم 

يت لفؼـو  افؼـبض لادديرّيي، وكوئبف، إٓ وؿد ـون وؾقو هلو ؾؾـذفؽ ٓ يـ

تقا حعفؿ برجؾ يعرؾـف ذم ــّؾ حـّرة، لن ينظؾقف إّٓ الكجؾقز، ويـققن 

 ؾن،ؿ ؿد ؾؼدوا وثقؿفؿ ظؾ  اهلـدّيغ، ؾؾذا ؿد خوبقا.

وئخ، ظؾل  وحلش دهع»كحو  نوا ذم نن الكجؾقز ـوكقا رنوحـفو: 

وهؿ يتؿقزون حـ ؽرهؿ بؿالبقفؿ، وظلئؿفؿ، وهقآهتؿ، ويْعرؾـقن 

ـّ الحوم افـوكقتقي مل يؽـ ـؿـثؾفؿ  ذم ازدحوم آٓف حـ افّرجول3 وفؽ
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 .20نـوديؿّقي صقخ اهلـد ديقبـد، ص  ثره؛آامحداجلـجوهي،  حقاته وم
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بعد افـوس ظـ زيط افعؾـل  وفـبس ادتػّؼفـي حــ نفبوًشو، وهقئي، وـون 

و افعلحي، وافّطقَؾقون، وؽرهو. يؾبس فبوًشو شوذًجو، ويعـقش حتقاوـعً 

ـعقلــي  -حــّؾ  اهلل ظؾقــف وشــّؾؿ-ّحــي رشــقل اهلل نهلله، وحغؿقًحــو ذم 

افؼروّيغ، ؾقتصّقر الكجؾقز ذم ختّقالهتؿ بَلؿعي افـوكقتقي اهلقئـي افتـل 

 كف ـون حـفؿ، ؾؾذا ؿد خوبقا.ؿد متّقؽ ،و افعؾل 3 ٕ

ن الحوم افـوكقتقي ـون صجوظو، وَصفًل، وٓ خيـوف ذم نوحـفو: 

ّي طـرٍف بقــل يؿّثـؾ فـقن وجـقه ادّتفِؿـغ نٓيػـزع ذم ّي ووع، ون

خقؾفؿ، وذَظرهؿ، ويؼبض ظؾقفؿ بذفؽ، وفؽـ ٓيظفر ظؾ  وجفـف 

ّي كقع حـ اخلقف، وافػزع، بؾ يالؿقفؿ بطالؿـي افقجـف، وطـودثفؿ، ن

 (8) ۔بؽّؾ حعوٍن حـ اهلد  وافّقؽقن، وافقؿور، ؾؾذا ؿد خوبقا

 طول أيّام البحيا:
قس ذم افبحٌ ظـ الحوم افـوكقتقي حقيل شــتغ، ٓيزال افبقف

ّيوم افبؾّقي وفؽـ ظجز ظـ إفؼو  افؼبض ظؾقف، وظوش افـوس ذم هذه إ

،ؿ ؿـرار، حتـ  نؿؾؼغ، وح طربغ ٓ هيد حـبحً نهلؿ بول، وٓيؼر 

ؿؾــق،ؿ جمروحــي، وظقــق،ؿ حدحقظــي، وـــذافؽ ـــون حــول الحــوم 

وظتؼول زحقؾف، وحوحبف، افلقخ افـوكقتقي، وؿد زاد ؿؾؼف، واوطرابف ب

راجقػ ن ـّؾ كقع حـ إه(3 8232ٕمحد افؽـؽقهل )ادتقّؾ  نرصقد 
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حقوكـًو يقـؿع نوافلوئعوت بوفـقبي فف، يطقف حقل افلقخ افـوكقتقي، 

ن يـػ   إف  ادــوضؼ نحقوكًو يقؿع نن طؽؿ ظؾقف بوفلـؼ، والظدام، ون

إحد »ـون يػّؽر ذم حرصده افلقخ حقوكًو نوبئي، وافبعقدة افتل تعّؿ ؾقف إ

فقف إفـ  له( افذي ؿدهوجر حـ وضــف ادـ281ادؽل )ادتقّؾ  ش اد اهلل

، وبؿلوـؾ ی  احلرحغ افؼيػغ حتحّؿاًل بصعقبوت افقػر ذم افصحور

افقػر ذم ادـوضؼ افرحؾّقي، وذم هذه آوطرابوت، وافـّؽبـوت، ح ـً 

ظـ افعػق افعوّم دـ شوهؿ  ظؾـً احلؽقحي افزيطوكّقينشـي ـوحؾي، حت  

 (8) ۔ذم هذه افثقرة افعوّحي

 تبّ لت الّسلطة:
حتؽـؿ افـبالد حتـ  ثـقرة ظـوم   شافؼـؿّقي  ذـي اهلـد»ـوكً  

م، ؾػــل زحـــ اشــتقالئفو ظؾــ  افــبالد، ظّؿــً افــبال  ظؾــ  8121

حبح الكجؾقز ـوفقحّق افؽوه، واحلققاكوت ادػِسصـي نادقؾؿغ، و

وخوّحــي ذم حـــوواة ادقــؾؿغ حـــفؿ، ؾققــػؽ دحــو  ذم حـوواةاهلـــد، 

ححوب ذو افػ ؾ وافعؾؿ، إف  ، وإبريوئفؿ، وظؾلئفؿ، وحلوئخفؿن

ؾلت ـثر حـفؿ ؾقفو فبقئتفو ادقؿقحي افعػـي وافثؼقؾـي ش اكدوحون»جزيرة 

ون  (3)ظؾ  ضبوئع افـوس،  ظـداً  حؼقؼّقـي هلـؿ ذم نوــون ادقـؾؿقن يعـد 
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بقن فقًل، وظوؿبقهؿ ظؼوبو صديًدا، ؾؽـؿ حــفؿ نهؿ ظذاًبو ظقـفؿ، ؾؾذا ظذَّ

حقتقا بنضالق افرحوحوت ظؾقفؿ، وـؿ حــفؿ ُكػـقا نُصـِؼقا، وـؿ حـفؿ 

ثـؿ   ظؼ صفًرا،  تقعي  فقؿ حت  إف  حؽون آخر، وبؼل هذا افعذاب إ

، شاحلؽقحي افزيطوكّقي»إف  ش ذـي اهلـدّيي افؼؿّقي»حتّقفً احلؽقحي حـ 

ظؾـً  ظـ افعػق افعوّم جلؿقـع نوهل ش وـتقريف»زحـ ادؾؽي وـون ذفؽ 

 (8)۔ه 8312م/ ربقع أخر 8121ادجرحغ افثوئريـ ذم كقؾؿز 

ظـ افعػق افعوّم راجً بغ افـوس ش وـتقريف»رؽؿ إظالن ادؾؽي

وفئـؽ افثـوئريـ نن افعػق يلؿؾ ؾؼـط نخري بوفـقبي فف، وهل نصوئعي 

ؽقحي حغرة، وحقتفوكي، وفؽـ افذيـ افذيـ ـوكً جرائفؿ ذم كظر احل

ـوكقا ضالئع هذه افثقرة مل يلؿؾفؿ هذا افعػق3 بؾ يؾؼل افؼبض ظؾقفؿ 

حـزاب حقون، وـون الحوم افـوكقتقي حــ هـذه إذم ـّؾ حغ حـ إ

ربـع شــقات ذم نّن ؿؾبف ظؾ  ذافؽ، وظوش لخرة، ؾؾذافؽ حو اضؿإ

فطقيؾي حو شـؽـ ذم وضــف وٓ وخالل هذه ادّدة ا (3)حوفي صبف اختػو . 

، بؾ شؽـ ذم حدن وؿرى خمتؾػـي يؽوبـد افعــو  وادلـؼي، شديقبـد»ذم 

ًا ظؾ  حـو فؼـل  ٍر دائؿ وساع داخع صديد، حتن  ويؼيض فقنفقف ذم تقت 

يـدي نادقؾؿقن ذم صبف افؼوّرة اهلـدّيي حـ هزيؿي كػقّقي وحوّدّيـي ظؾـ  

ــص  افقجــقد الشــالحل ذم هــذه الكجؾقــز افط غــوة، واكحقــور وتؼؾ 
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ادـطؼي، واكدثور أثور الشالحّقي حـ اددارس وادراــز الشـالحّقي ذم 

 (8) ۔افبالد، وارتداد افـوس ظـ الشالم

:ُعصارى الهقال 
دوار افطؾقعي واجلفقد ادتقاحـؾي وهذه افت حّقوت اجلؾقؾي وإ

، ممّو يقتحول م3 وفؽـ دّو اكجرؾً هذه افثقرة8112افتل فعبفو ذم ظوم 

شـؾحي احلرّبقـي، افؼقوم بوفـّ ول افداحل وافؽػوح احلـريّب، ؾقوـع إ

شـوفى حديثـي نشوظوت ؿؾقؾي، ثّؿ اختـذ خطًطـو جديـدة، واشـتخدم 

وادخّططـوت  -واحلؿـد هلل-اشتخالًحو فؾقضـ وحطوردًة فإلكجؾقـز، 

ي افعغ،  جّقـي جـزت الؾركنافتل اخّتذهو بَحقطي بوفغي وبعد افـظر ودؿَّ

رت اهلـد.ن  ن يتقفَّقا حدبريـ وحـفزحغ، حت  حترَّ

 :لّوالفصل األ
 اإلهام حموَّد  قاسن النانىتىي

 و1857ورة عاو جيًا لفالجلامعة ت سّسؤي

م، واحتّؾً احلؽقحي الكجؾقزّيي حمـّؾ 8121خػؼً ثقرة نودو 

صـّد، ودخؾـً اهلــد ذم حؽـؿ نحر ، ؾؽون إشذـي اهلـدّيي افؼؿّقي»

كً الحزاضقرّيي الكجؾقزّيي ؾَتَق افزي ب افقـــطوين ادبوذ، وـقط س لرَّ
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ووـعػً كػقـفؿ وحقـتؼبؾفؿ. لإف  كػقس ادقؾؿغ، وؾؼدو افثطؼـي ب

روح ادؼووحي، وـون وؿًتـو تلـّقى هلقفـف  افقفـدان، وؾعـؾ الكجؾقـز 

ره، وٓ فؼؾـٍى ن، بؾ وبغرهؿ حوٓ يؿؽـ فعؼـٍؾ بوفّثوئريـ ن نن يتصـقَّ

ن يذـره مجقعـًو، ؾـولكجؾقز نن يقؿَعف وٓ فؽوتٍى نذٍن ف، وٓ ٕيتحؿؾَّ 

شوؤوا، وارتؽبقا بوفػظوطي وافؼقو  ؾؼتؾقا افقفدان وافـقو ، ناظتدوا و

واشتحّؼقا اخلذَٓن واهلقاَن حـ اؽتقول افـطققان، واشـتقجبقا اخلـزي 

غور ؾفوجر ـثر حــ افعؾـل  ورجـول افـّديـ إفـ   حـ ؿتؾ افصبقي افصط

جـبِل ذم اهلــد ضبـي ٓزم، ن احلؽؿ إنحبحقا يعتؼدون ناحلجوز، و

ٌّ دظوة ادققحّقي وافُؼقس ذم افؼری  واددن، يدظقن إف  ادققِحّقي  واكب

اكؼهـ،  ؿد  ظفده  ن نو  ؿدزافً، الشالم   دوفي ن ن ظؾـًو، ويعؾـقن 

ا ادقـؾؿقن ٓشـتؼبول هـذلودخؾً اهلــد ذم احلؽـؿ ادقـقِحّل، ؾؾتفقّ 

ًِ احلؽقحي كظوم افتعؾـقؿ ادـديِن،  احلؽؿ وفقؼَبؾقا ديـ احلؽقحي، وضبَّؼ

وهق هيدف إف  ختريٍ ضِراز حـ افـوصـئي، ٓ يصـُؾح إٓ لدارة ِجفـوز 

ؾراد اجلقؾ اجلديد ناحلؽقحي الكجؾقِزّيي وتـػقذ براجمفو، وـثًرا حو ـون 

رة يـقــؾخقن ظـــ الشــالم اكقــالخًو ـّؾقــو، ويثــقرون ظؾــ  احل ــو

يوكــي الشـالحّقي بتــ ثر افتعؾـقؿ وافسبقــي ذم حــدارس لالشـالحّقي وافدط

صـبوه الكجؾقـز، وبقـبى نو نالكجؾقـز  احلؽقحي افتـل ــون يـديرهو

حقى بف ادقؾؿقن ذم ظك آْحتالل وَدهلي نافذي ش َحْرـى افـؼص»

حبح ادقؾؿقن ذم ظؼر دارهؿ يغزون شقوشقًو لحوبتفؿ، ؾنافػتح افذي 

د  ؿوشؿ افـوكقتقي يري حـو ــون جيـري ذم وثؼوؾق ًو وديـقًو، والحوم حمؿَّ
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ي ادقؾَِؿي، دًّو فأللی افعغ، وـون طؿؾ ذم حدره ؿؾًبو شؾقًل حتناهلـد بر حَّ

كبو  ادقؾؿغ وحصوئبفؿ وارتدادهؿ وإحلودهؿ وإبعودهؿ ظـ نؾؽوكً 

ومل يؽــ افّديـ وظـ ذيعي الشالم دمعؾف متؾؾ حـ فدؽتف حّقي داهقي 

َـّ افؼؾى3 وـوكـً ن يلوهد اظتدا ات إنفف  ظدا  هودَي افبول، حطؿئ

جقٍ كور افبغ و  وافؽراهّقي ذم ؿؾبف وّد لحقر وحدهو ت ؿـ تهذه إ

الح وحــ ادـول افـقاؾر، ومل يؽــ  بريطوكقو، ومل يؽـ ظـده حـ ؿّقة افقط

قن لفديف جققش، وجقول يػـدون افـّديـ ب رواحفـؿ  نكػقـفؿ وي ـح 

م، ؾؾـذا مل 8121وفقس يتؿّؽـ حـ افـّ ول وافؽػوح بعد ؾلـؾ ثـقرة 

حـوحفؿ ضريؼـًو ٓشـتخالص افـقضـ حــ بـراثـ نحـحوبف نجيد هق و

ادقتعؿريـ وفتحرير بالد اهلـد، إّٓ ؾـتح ادـدارس افعرّبقـي وادعوهـد 

بطـول افـذيـ مل يزافـقا يقـعقن ويبـذفقن جقول وإافّديـّقي لكلو  إ

 .ذم حترير اهلـد، إف  اشتؼالل اهلـدؿصوری  جفقدهؿ 
(1)
   

د  ؿوشؿ افـوكقتقي يؤّشس اجلوحعي الشـالحّقي  دار »ؾولحوم حمؿَّ

حثـول: ادحـّدث افػؼقـف نبتعوون زحالئف  وحلـقرهتؿ، ش افعؾقم ديقبـد

م( وافلقخ ذوافػّؼور 8202ه/ 8232رصقد نمحد افؽـؽقهل )ادتقّؾ  

م( واحلــوج ظوبدحقــغ 8202 ه/8233ظــع افّديقبـــدي )ادتــقّؾ  

                                                           
 ة اإلسالمقّة يف اهلـد دار العؾوم ديوبـرد،مركز العؾم والثؼافافلقخ نبق احلقـ ظع افـدوي،  (8)

3 افلقخ نبق بؽر ؽوزي ؾـقري، 80 ۔2 ۔2 ۔3 ۔2 ۔8حؽتى آحتػول ادئقّي فؾجوحعي، ص

حؽتـى ش جلامعة ديوبـرد، رسرالتفا وإكجاهتاهترا»دور دار العؾوم يف كرش الثؼافة اإلسالمقّة، 

 .12ص  3 افعدد اخلوص ادئقّي،13 -18آحتػول ادئقّي فؾجوحعي، ص 
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ــقّؾ   ــدي )ادت ــقب 8283ه/ 8228افّديقبـ ــد  يعؼ ــقخ حمؿَّ ( وافل

م( وافلـقخ رؾقـع افـّديـ 8112ه ادقاؾـؼ 8203افـوكقتقي )ادتقّؾ  

م( وافلـــقخ ؾ ـــؾ افـــّرمحـ افعـــثلين 8120ه/ 8201)ادتـــقّؾ  

م( حدرشي حغرة يـقم اخلؿـقس 8201 ۔8232افّديقبـدي )ادتقّؾ  

م، ذم حقـجد 8122/ حـويق  20ه ادقاؾـؼ 8312م احلـرام / حمرّ 82

ثري حغر )يؼع ذم اجلوكى اجلـقيّب افؼؿّل حـ احلرم اجلوحعّل، افققم ن

ادـاّل »ـوكً كقاهتو حدّرًشـو واحـًدا اشـؿف ش( حقجد تلتف»ويعرف بـ 

افذي اصتفر ؾقل بعد ش حمؿقد حقـ»وتؾؿقًذا واحًدا ـون اشؿف ش حمؿقد

ش ثؿـر آشـتؼاللنفذي ؿود حرـي حترير اهلــد بلـؽؾ صقخ اهلـد ا»بـ 

افتـل ش ديقبــد»م( وذافـؽ بؼريـي 8230ه ادقاؾـؼ 8222)تقذّم ظوم 

ّيي حقزة آكذاك، ثؿ حورت ؿريي جوحعي بػ ؾ هذه ادد لـوكً ٓتتؿّتع ب

اددرشــي »رشـف افتـل ُشـؿقً فـدي توشققــفو تقـؿقي بقـقطي بوشـؿ 

ّيـوم ؿؾقؾـي نخـالل ش ديقبـد»ؼريي ثؿ ضبؼ حقً افش الشالحّقي افعرّبقي

رجو  اهلـد، حت  دمووز إف  افبالد افـوئّقي، حتـ  حـورت أن حديــي ن

كوفً حـ افلفرة حومل تـؾف ـثر حـ اددن افرئققي ذم اهلــد، وهـل تؼـع 

( ذم اجلوكى افلليل حــ دهـع ۔م ۔ك 820حقال ) 23ظؾ  حقوؾي كحق 

 ظوحؿي اهلـد.
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 قيو هال  ،يف اهلل الر هاني:، اذ الفيقول عن ذلك األ
ـد  » دو ؿوم افلقخ إحداد اهلل ادفوجر ادؽـل وتؾؿقـذه افلـقخ حمؿَّ

ححو،ل: برشؿ اخلطط فؾؿحوؾظـي ظؾـ  الشـالم نؿوشؿ افـوكقتقي 

زّحي افعػقػـي: شوة افؽزي وإلن احلّؾ افقحقد هلذه ادنوا نوتعوفقؿف: ر

ّشقـً نحّقي، وبـو  ظؾـ  هـذا إؿوحي اددارس افّديـّقي، وادراـز الشال

اددرشي الشالحّقي افعرّبقي بديقبـد ـؿرـز فؾّديـ وافؼيعي ذم اهلـد ذم 

هـؾ اهلــد نن يػركجـق نظك حؽقحي الكجؾقز، افذي ـوكقا يريـدون 

ــوئػ وإ ــنضلظفؿ ذم افقط ــو، ب ــً، مجقًع ــقال، وـوك ــي نح ي احلؽقح

افتـصر وتعؿؾ ظؾقف الكجؾقزّيي، تقتعغ ظؾ  إكجوح خمّططوهتو بدظقة 

حبوح حقو  ذم ــّؾ بؾـدة وؿريـي، ؾؾـؿ خي ـع افعـقام هلـذه افـّدظقة 

حبح بعض ادقؾؿغ ادثّؼػغ، افذيـ ــوكقا ضـوحعغ ذم نؾحقى، بؾ 

حـبح لحطوم افدكقو، وعوف افعؼقدة واليلن ظروـي هلـذه افـدظقة ؾ

ققغ ورهبون، وحبّؼيـ ودظوة إف  ؽـر اهلل، يّتبعـقن  قا  هـنحـفؿ ؿقط

 وّؾقا ـثرًا ووّؾقا ظـ شقا  افقبقؾ.نؿقم ؿدوّؾقا حـ ؿبؾ، و

د  ؿوشؿ افـوكقتقي هذه افدار افتـل وؿػـً نفؼد  ّشس الحوم حمؿَّ

ّشـس جـقاًل، لبقاب، ؾحدرت دو،و إنذم وجف هذه افػـي شًدا حـقًعو و

ــ   ــوطرات نورّب ــده ادـ ــف ادحــوضات، وظؼ ـــ إفؼوئ ــدا ظ ــوًٓ، ظ جق

ـيـ ووافـّدوات، ؾـوؿ حرجفؿ،وجـودهلؿ ونؾحؿفـؿ، وادمـف نش ادـكط

ؿـوكقؿ افثالثـي، يً ـو، ؾؽتـى ذم ظؼقـدة افتثؾقـٌ، وإنفقػ افؽتوب لفت
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ن ادققح ابــ اهلل ، وإي ـوحوت افعفـديـ اجلديـد وافؼـديؿ، نودظقي 

 -حّؾ  اهلل ظؾقف وشـّؾؿ-وثبقت حتريػ افؽتوب ادؼّدس، وؾ ؾي افـّبل

وحو إفـ  ذفـؽ حقـتدٓ  بوفؽتـوب ادؼـّدس، كبقو  وبعثتف، ظؾ  شوئر إ

 ش.يت بدؿوئؼ ظؾؿّقي ؿؾل تقجد ذم ؽرهونوافعؼؾ وافػطرة الكقوكّقي، و

 ى اف والجدور الفكريّة ل ار العلوم ب يوبن :األ
فؼد ؿوحً دار افعؾقم ديقبـد ظؾ  ؾفؿ ظؿقؼ فإلشالم، واتزان 

زت اهتلحوهتو ظؾ  تثؼقػ دؿقؼ ذم حقوب إ ـّ اجلقؾ ادقـؾؿ صقو  ور

هتؿ تـلـئي شـقيي حـع ريـودهتؿ ريـودة روحّقـي لثؼوؾي إشـالحّقي، وتـلـ

حوكـي، وظؾؿّقي، ؾعرؾً بلّدة افتؿقؽ بوفؼيعي، واجلؿع بغ روح إ

وادحوؾظي ظؾ  افلعوئر، وافذّب ظـ حقوض افّديـ، وافذوِد ظـ محوه، 

 بجؿقع افؼدرات وافقشوئؾ ادقّنة.

الهبدالي الفكريّدة والعق يّدة فكدار و ويهكن لنا تلخدي  األ
 لله ر،ة ال يوبن يّة بها يلي:

( ادحوؾظي ظؾ  افتعوفقؿ الشالحّقي، والبؼـو  ظؾـ  صـقـي 8)

 الشالم وصعوئره.

احي وافتبلرّيي، وبذل 3) ( كؼ الشالم، وحؼووحي ادذاهى اهلدَّ

اجلفقد ذم ختؾقص ادقؾؿغ حـ افبدع واخلراؾوت افزائػي، وادعتؼـدات 

  وّفي.اف
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ــ2) ــي ـ( كل ــي الكجؾقزّي ــي افثؼوؾ ــالحّقي وحمورب ــي الش ر افثؼوؾ

ر وؿتئـٍذ، ودمـّر ظؾـ  ادجتؿـع ـواحل ورة افغرّبقي افتـل ـوكـً تـتلـ

 الشالحّل وياًل وصؼو .

،ـو وشـقؾي آشـتػودة حــ ( آهتلم بـؼ افؾغي افعرّبقي3 2ٕ)

 حـوبع افؼيعي الشالحّقي.

ــى وافع2) ــغ افؼؾ ــع ب ــون، ( اجلؿ ــؿ وافزه ــغ افعؾ ــؾ، وب ؼ

 والحقون وافتزـقي.

( افتؿّقؽ بوفؽتوب وافقـّي، وآظتلد ظؾ  ؾفـؿ افصـحوبي 2)

 حؽوم افؼظّقي.وافقؾػ ذم افعؼقدة وإ

د  ؿوشؿ افـوكقتقي، حؤّشس هـذه  وؿد خلّص هدؾفو الحوم حمؿَّ

حــ إن ؽروـو »افدار، ذم رّده ظؾ  افّؾقرد حقؽويل الكجؾققزي، بؼقفف: 

افتعؾقؿ: هق إجيود جقؾ يؽقن بؾقكف وظـكه هـديو، يتـّقر ؿؾبف وظؼؾـف 

بـقر الشالم، ومتقج كػقف بـوفعقاضػ الشـالحّقي: ثؼوؾـي وح ـورة 

 ش.وشقوشي

ا ظؾ  افؼقل افؾقرد حقؽويل  إن افػرحـي حــ خّطتــو »وذفؽ رد 

 وريّب نافتعؾقؿّقي: هق إكلو  جقؾ حـ اهلـد يؽقن هـدّي افـقؾ وافّؾقن، 

 ش. افػؽر وافذهـ

 نشأتها وتطّورىا:
ّشقـً لت دار افعؾقم بؿدرشي ديـّقي حغرة بؼريي ديقبـد، تنبد
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حبحً حـ نم( ثّؿ 8122يور )حويق ن 20ه ادقاؾؼ 8312حمّرم  82ذم 

 ـز ادعوهد افّديـّقي افعرّبقي ذم صبف افؼوّرة اهلـدّيي.ن

بعـد بؼوئفـو ه تّؿ إكلو  افبـو  اخلوص فؾجوحعي، 8328وذم ظوم 

ش تلـتف»بؿقـجد  ّ  تقع شـقات ذم شوحي ادقجد افصغر افذي يقؿ

 ذم اهلقا  افطؾؼ.  وـوكً افدروس تعط

حـبحً ُتعـرف: نثؿ تقشع كطوؿفو، وتػّجرت حـوبعفو، حتـ  

بق احلقـ ظع احلقــ نكحو  افعومل، يؼقل افعالحي نبلزهر اهلـد ذم مجقع 

ديـّقي ؾؼط، جـوز تقـؿقتفو إن جوحعي ديقبـد: فققً جوحعي »افـدوي: 

بؿك حــ    زهرإ   اجلوحع  تػقق هل  بؾ  زهر اهلـد حـ ـّؾ وجف، لب

 ش.بعض افقجقه وافـقاحل

ن دار افعؾقم حدرشي ؾؽرّيي، ظؿقؼي اجلذور، ضبعـً نوٓريى 

حـبح يـقـى إفقفـو نـّؾ خّريٍ حـفو بطوبعفو افعؾؿّل اخلـوص، حتـ  

 ش.بوفؼوشؿل»و و يـقى إف  حؤّشقفنش بوفديقبـدّي »

واجلوحعي حعروؾي بنشفوحوهتو افػعوفي ذم حرـي حترير افـبالد حــ 

براثـ آشتعلر الكجؾقزي افغوصؿ، وهلـودور بـورز وحتؿقـز ذم إثـورة 

حرـي افتحرير، وإثورة احلؼد وافؽراهّقي ذم كػقس افلعى اهلـدّي وّد 

 الكجؾقز.

جــّق وٓتــزال هــذه اجلوحعــي تــؤّدي خــدحوت جؾقؾــي لجيــود 
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الكقجوم وافقئوم ؾقل بغ شـّؽون افـبالد وإحـالح ادجتؿـع اهلــدّي 

بلؽؾ، وادجتؿع ادقؾؿ بلؽؾ خـوص، وختؾقتـف حــ حظوهرافػقـود 

فػي ؾقل بغ ادقاضـغ حـ ادقؾؿغ وافدحور، وافقعل فتبودل ادقّدة  وإ

 واهلـدوس شقا  بققا .

الشـالحّقي، وافتقظقـي  كؼـافعؾقم  ذم   ـبًرا ؾ اًل   ن هلون ـل  

الشالحّقي، وإظداد افّدظوة افصوحلغ وآحتػوظ بوفساث الشـالحّل، 

وافعؾقم افّديـّقي، وافعؼوئـد الشـالحّقي، وافلـعوئر افّديـقـي افقـؿحي، 

وحتوبعي ادقرة الحالحقي ذم نحقـ تؼقيؿ فتعّد حّؼـو بؿثوبـي ، ـي 

 ح ورّيي ظظقؿي فؾؿقؾؿغ.

ّحـي ه اجلوحعي يدرـقن حّؼو حقؤفقتفؿ دمـوه إبـو  هذنوؿد ـون 

ؾؼوحقا بدور حثويّل ذم ؿقودة احلرـوت الشالحّقي، وإكؼوذ افلعى ادقؾؿ 

 (8) .حـ اجلوهؾّقي، وافؼك

وهؤٓ  ادجوهدون افذيـ ؿوحقا بنكلو  دار افعؾقم ديقبـد افتـل 

ِؿّقي. وؿد شققّيي افؼـز حعفد ديـِل ظرّب  ذم اهلـد وافبالد إنحورت 

خالؿفـؿ وظؼقـدهتؿ حــ نواحؾقا جفودهؿ ذم شبقؾ محويي ادقؾؿغ و

ذوِر ادقــتعؿريـ، وتلــّددوا ذم ذفــؽ حتــ  خوحــؿقا ـــّؾ ثؼوؾــي 

شوئدا ذم  نإكجؾقزّيي، بؾ ـّؾ حؾبٍس وحظفٍر إكجؾقزّي، وٓزال هذا ادبد

                                                           
 .22-22 اإلمام الـاكوتوي،خوفد شقػ اهلل افرمحوين،   (8)
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حثوهلو فمن، ويعتز ذفؽ حـثاًل حقـو ذم ادحوؾظـي ظؾـ  نهذه اددرشي و

ـقون ادقؾؿغ 
(1)

 

د  ؿوشؿ افـوكقتقي ٓ يـظـر إفـ  هـذه اجلوحعـي  وـون الحوم حمؿَّ

ج افػؼفو  وادعّؾؿغ  ـؿعفٍد يؼقم بتدريس افعؾقم وادقاد افدراشّقي وخيرط

ج ادؽوؾحغ وافـّدظوة افـذيـ ش ُثؽـي»ؾحقى، بؾ يـظر إفقف ـؿرـز و خترط

ن اهلزيؿـي ادـؽـرة ذم يػتحقن جبفي جديدة فؽػوح بعد حو فؼل ادقـؾؿق

 .الكجؾقز ادحتؾطغ، واكؼروً افدوفي الشالحّقي ذم اهلـد
(6)

 

 ش:شرة حرضة افلقخ»افؽقالين ذم ش حقـنحـوطر »يؽتى افلقخ 

ؿد اصتغؾ ظؼؾف افؽبر ذم ؾتح اجلبفوت اجلديدة وهتقَئي جموٓت »

بقي م، وـون كظوم افتعؾقؿ وافس8121خػَؼً ثقرة ظوم نافؽػوح بعد حو 

شوشقو حلؼقؼ هذا ادــفٍ افـذي نظوحاًل ش دار افعؾقم ديقبـد»افّقوئد ذم 

 آثره افلقخ افـوكقتقي.

مل يـؼطعقا ظــ افتػؽـر، ش صوحع»إن افذيـ تراجعقا حـ شوحي 

وزارهؿ وشالحفؿ، بؾ بؼل هؤٓ  يؽوؾحقن فبؼو  افـّديـ نومل ي عقا 

 .وافعؾؿ افّديـل

وــون  افـك   حـ اهلل  ـتظرونوؿؾق،ؿ، يواصتغؾً بف ظؼقهلؿ 

وؿـ هذه اجلفقد هذه اددرشي افتل مل تؽـ ؽويتفو افتدريس وافتعؾقؿ 

                                                           
 .222ص  تاريخ اإلسالم يف اهلـد،افدـتقر ظبد ادـعؿ افـؿر،  (8)

الرّصاع بني الػؽرة اإلسالمقّة والػؽرة الغربّقرة يف األقطرار افلقخ نبق احلقـ ظع افـدوي،  (3)

 .22آؾققً بريس، فؽـوؤ، ص ، ادجؿع الشالحّل افعؾؿل، ـوـقري اإلسالمقّة
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شوِشّقي تربقي رجول يتدارـقن اهلزيؿي ؾحقى، وإّكل ـون حـ ؽويتفو إ

(1)ش ۔م8121افتل حلؼً ادقؾؿغ ذم ظوم 
 

 الشهالات لشيخ الهن : 
ًشـو، بـدحبح صقخ اهلـد حمؿـقد حقــ افديقبــدنودو   ني حدرط

افتل محؾفو حــ  -ؾؽرة اجلفود-يغرس ذم ؿؾقب افطالب هذه افػؽره 

ثؿـرة »افلقخ حمّؿد ؿوشؿ افــوكقتقي، وؿـوم صـقخ اهلــد بوجلؿعّقـوت 

وس وتربقـي ش كصور، ومجِعّقي إشافسبقي وؽرهو هتِدف إف  تـدريى افـَـّ

جول وحتري فؿ فؾؿؼووحـي وـّد الكجؾقـز، وفـذا  ـس نافرط وذه شـتنشَّ

فتؽــقن تػوديــو فثــقرة ظــوم ش دار افعؾــقم ديقبـــد»افلــقخ افـــوكقتقي 

حبقـى »م، ـل يؼقل ذم جقاب شؤال شـلحي افلـقخ حقٓكـو  8121

افلـقخ    حرضة  ـون  هؾ »  كوئى افرئقس فؾجوحعي بوفقبؼ:ش افرمحون

ّشس اجلوحعي فؾـدرس وافتـدريس وافـتعؾ ؿ وافتعؾـقؿ ؾحقـى، !! ن

خػؼً ظـوم نحو نظؾؿ3 نّشقً بعد حو  دّي، وإفّشقً اجلوحعي بغ ين

 (6)۔م، تالؾقو هلو8112ثقرة 

ؽراوف افدرس وافتدريس نهداؾف ونوذم افـفويي ؿول: وممـ ـون 

ـقن حزامحو وخمؾطاًل ذم شبقؾف، وفؽـل اكتخبً فـػز ذفؽ نٓؽر، ؾال 

 (3)۔ش شتوذ بوجلوحعي ذم اظتؼوديافقبقؾ افذي ؿوم فف إ
                                                           

 .322 ۔322 ۔323، ص 3ج سواكح قاسؿي،افلقخ حـوطر نحقـ افؽقالين،  (8)

)أيرام ارا مضرت يف دن،  ميں بيتے هوئے فعؾقم افلقخ حـوطر نحقـ افؽقالين، دار ا (3)

 .810حؽتبي ضقبي ديقبـد، ص دار العؾوم ديوبـد(،  

 .818ادرجع افقوبؼ، ص  (2)
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 بن  كس  ننيع للحكونة امنجليزيّة:العلوم ليو لار 
حــعى طــروٍف نشــقس هــذه اددرشــي ذم لن تنوحـــ افعؾــقم 

شقوشّقي واجتلظّقي فؾؿقؾؿغ ذم اهلـد، إثر شـؼقط احلؽـؿ الشـالحل 

وؽزو افغريب، كتقجي ٓشتقال  الكجؾقز ظؾ  اهلـد، واحت و،ؿ حلرـي 

ديقبـد ـْقٌد  شقس حدرشيلافتـصر وافتغريى ثؼوؾقو وظؼوئديو، ؾؽون ت

ؿقد وادؼووحي، ومل  حـقٌع ذم وجف  هذا افقبقؾ افعورم وؿوظدة حـقعي فؾص 

ر جفـقد ظؾــل  ديقبــد ظؾـ  آحتػــوظ بـوفعؾقم الشــالحّقي ـتؼتصـ

ت إف  ادؼووحي افعؿؾّقي ظــد آشـتعلر افـذي ــون  وكؼهو، بؾ تَعدَّ

(1) ۔حؽّبو ظؾ  حمق افقجقد الشالحل واشتعبودهؿ ذم اهلـد
   

،ؿ ـوكقا ذم نوحـ شلت افعؾل  وادتخّرجغ ذم هذه اجلوحعوت 

ضؾقعي ادـووؾغ فتحرير افبالد وإجال  ادقتعؿريـ، وذم حرـز افؼقـودة 

ذم هذه احلرـي افلعبِّقي افؼقّيـي، وحــفؿ اكبثؼـً ؾؽـرة افـّ ـول وـّد 

وفـي ، ٓحتالل ذم احلؼقؼي، وؿد ؿود ـثر حــفؿ حرــوِت ادؼووحـي افػعَّ

وافثقرات ادقؾَّحي بؿؼدرة وصجوظي، ؾؿـفؿ حـ ُؿتؾ صـفقدًا، وحــفؿ 

و إف  حـػـل جزيـرة نش إكدوحون»حـ ُصـِؼ، وحـفؿ حـ ُكػل إف  جزائر 

جقن وادعـتؼالت ذم ش حوفطي» وحـفؿ حـ ؿيض  صطرًا حـ حقوتف ذم افق 

(6) ۔داخؾ افبالد
 

                                                           

كؼاًل عام قاله الشقخ واضح رشرقد الـردوي وئي وشبعي ظؼ ظوًحو فؾجوحعي... اجلريدة، ح (8)

 ش.جوحعي ديقبـد»ظـ « الرائد»يف جريدة 

 .302ص  ادسؾؿون يف اهلـد،بق احلقـ ظع احلقـل افـدوي، نافلقخ  (3)
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ـوًٓ ذم تثؼقـػ اد قـؾؿغ، وإن هذه اجلوحعي ؿـد فعبـً دوًرا ؾعَّ

رجـو  اهلــد نالشـالحّقي ذم   كؼ افثؼوؾـي  وادحوؾظي ظؾ  افّديـ، وذم 

ؾراد فؾؿؼووحي ، ودَّ آشتعلر ـّؾفو، ـل فعبً دوًرا جمقدًا  ذم حـع إ

حـبحً هـذه نافزيطوينط وؽرس ؾؽرة اجلفود ذم ؿؾقب افـوس، حت  

(1) ۔اجلوحعي ـؼؾعف الشالم وّد ادقتعؿريـ
 

 كة عالهّية م ياء الّ ين القّيم:الجانعة  ر 
ن ـورثـي اكؼـراض دوفـي ادقـؾؿغ ذم اهلــد، نجدير بوٓظتــو  

بعود حمـدودة نواكتفو  آثورهؿ افعؾؿّقي وافّديـّقي مل تؽـ ـورثي حمؾّقي ذات 

ّثرت ،و دول افعومل الشالحلط ـؾفـو، لوإكل ـوكً ـورثي دوفّقي، حقٌ ت

 حـ احلّرّيي، هؽذا مل تؽـ الحـوم ؾلحبحً ؾريقي آشتعلر وحرحً

ّقـي حمـدودة، واكـل اتَّقـعً رؿعتفـو، ش ديقبـد»افـوكقتقي ذم  حرـي حمؾط

حسَّ بعودّقي هذه احلرــي ذم نكحو  افعومل، وـون نحت  اكتؼت ذم مجقع 

ثلر افـووجي احلؾـقة ذم درك حو يؤّدي جمفقداتف إف  إنحر، وبدايي إ

ديّ  رض، ؾؽـل ـوكـً ؿيص بـالد إني ادـتؼة ذم حقرة افرشوفي ادحؿَّ

يً ـو نـورثي اهلـد ظودّقي، ـوكً هذه افـف ي افعؾؿّقـي وافقؼظـي افّديـّقـي 

وافؼيعي، وإكـل   ذات ِحبغي ظودّقي، وكطوؿفو مل يـحك ذم إضورافّديـ 
                                                           

كػاحره يف حتريرر اهلـرد مرن و شقخ اهلـد حمؿود حسن الديوبـدي،محد، نافلقخ حعراج  (8)

 .813 ۔818ص  ر الربصاي،آستعام
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ول دمووز حت  وشع مجقع افعومل3 واكتػعً ،و إ عقب وافد  ؿقام وافل 

 واحلؽقحوت.
(1)
رت بعد حرور حوئي ظوم حــ   ودّو اشتؼؾًَّ اهلـد، وحترَّ

و.نجمفقدات افعؾل  و  وٓد الحوم افـوكقتقي حعـقي 

خـري ؽالل آشتبعود ظـ افدول الشالحّقي إنت تتحّطؿ نبد

افتل ـوكً تؽبَّؾً وتؼّقدت ،و، وزال حجـر ظثـرة ظــ ضريـؼ ديــ 

ي هـذه اجلوحعـي افعؾؿّقـي ناكتؼت   الشالم ورشوفيه اخلوفدة، ثؿ صـعَّ

ة حـ كقره اهلله ، شاؾريؼقـو»، بؾ ذم شآشقو»ذم مجقع ؿوّرة  -تعوف   – ادقتؿدَّ

(6) ۔شبريطوكقو»، وشحريؽون»، وشورّبون»و
 

ن ؾ ؾ اشتؼالل افبالد ادختؾػي يرجع إف  اجلوظؿـي نواحلؼقؼي 

ا ضؾقؼـًو ن ظؾلئفو وحلقختفو ؿد فعبقالشالحّقي دار افعؾقم ديقبـد،3 ٕ

ذم حطــوردة آشــتعلر افزيطــويِن، وؿــوحقا بخــدحوت ؽوفقــي ذم صــّتك 

جموٓت احلقوة افققوِشّقي وافثؼوؾّقي وآجتلظّقي فؾؿقؾؿغ، ـل شـومهقا 

ــي وافدراشــّقي وإ ــي، وبــدذم افـلــوضوت افعؾؿّق ــي وافسبقّي وا نخالؿّق

ّيـي ح ، روَح احلرط ــذ ظـوم يـػخقن ذم كػـقس افلـعى ادقـؾؿ اهلــديط

وحـ شقاهؿ حـ ادقاضـغ اهلـدوـّقغ، ؾفؿ ـوكقا ذم ُشـبوت م، 8121
                                                           

ـؾؿي افسحقى بودلورـغ ذم آحتػول ادئقّي فؾجوحعي الشـالحّقي دار افعؾـقم ديقبــد  (8)

فػ قؾي افلقخ ادؼري حمّؿد ضّقى، رئقس اجلوحعي شوبؼًو، حؽتى آحتػول ادئـقّي، ص 

80-88. 

 .88ادرجع افقوبؼ، ص  (3)
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و ذم افتجوه وافتؿؾؼ3 وفؽـ ظؾـل  اجلوحعـي ن ظؿقؼ نو ذم خقف وَذظر

شـؾحي وًٓ بوفقـققف وإنافرّبوكقغ ـوؾحقا وّد الكجؾقز افغوحـى 

ــي ادعروؾــي، وبوٕش صــوحع»احلرّبقــي، وؿوحــً حعرـــي  شــؾحي ادعـقّي

ـثر نصّد كػوًذا ونشؾحي افعؾؿّقي وادعـقّيي ـوكً ؾّؿّقي ثوكقًو، ؾفذه إوافع

ن هيرب حــ نؿ ً ح جع افعدّو ادقتعؿر، ؾؾؿ يقعف إّٓ نتوثرًا ؿد 

(1).خرىهذه افبالد وحـ افدول إ
 

 الجانعة في نظر  كونة امنجليز:
قـقا اجلوحعـي حــ خـوفػقا حؽقحـي نـون حـ افعؾل  افـذيـ  شَّ

 8121قز ظالكقي، وؿوحقا بدور ثـقريٍّ وـّدهو، وــوؾحقا ظـوم الكؽؾ

جـقدهو، ؾؽوكً ختوف حؽقحي الكؽؾقز هـذه اجلوحعـي، وتـقجس ذم 

س ظؾ  حو جيري ؾقفو، وتراؿبفو حراؿبي  كػقفو خقػتفو، بؾ حوزافً دمقَّ

ّيي، ؾػل ظوم  تـرا ن»رشـؾ ظوحـؾ وٓيـي نم 8112ه ادقاؾؼ 8328ِهط

ٓشتعراض طـروف ش جقن كوس»ده اخلوص الكؽؾقز حعتؿش براديش

اجلوحعي وكلوضفو وإظـداد افصـحقح كحقهـو، ؾوشتعروـفو وظـرض 

 ن يؼقل:لتؼريره ظؾ  افعوحؾ الكؽؾقز، بل ـون ؾقف حدح وثـو  ب

هؾ دار افعؾقم، ظؾل  حوحلقن، يتؿتعقن بطبـوئع شـؾقؿي نإن »

 (6)ش وؿرائع ضقبي افخ
                                                           

 ادرجع افقوبؼ. (8)

 .21وشبعي ظؼ ظوحو فؾجوحعي،  ص  اجلريدة، حوئي (3)
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الكؽؾقـز ش ترابـراديشن»يـي ثوكّقي زار اجلوحعي ظوحؾ وٓ مرةوذم 

ردّيـي جقـدًا، ه، وـون يعؾـؿ افؾغـي ا8233ٕبـػقف ظوم ش شقجقؿس»

صود بدراشتفو رؽؿ خموفػتـف إّيوهـو، وبـذل نثـل ظؾ  إدارة اجلوحعي ولؾ

(1) .اجلفقد هلدم ـقو،و
 

بطول فتحرير اهلـد ثؿرة إن احلرـي افتل ؿوم ،و ظؾل  اجلوحعي إ

د ؿوشـؿ افــوكقتقي، وتقجقفوتـف ؾفـؿ بـذفقا ـز حمتقظقي الحوم إ ؿَّ

افت حّقوِت حقى إحؽوكّقـوهتؿ وافقشـوئؾ ادتـقّؾرة فـدهيؿ، وحتّؿؾـقا 

وا ذم افـط ـول وافؽػـوح  حعقبوت ظظقؿي وحلّؼوت صديدة، واشـتؿر 

وّد الكؽؾقز، وؿـوم صـقخ اهلــد حمؿـقد حقــ افديقبــدي بحرــي 

قبي آظتؼـول، ذم جزيـرة حـحوبف حـعنؾتجّلؿ حع ش ادـديؾ احلريرّي »

بـو  اجلوحعي َحـ ؿـووحقا الكجؾقـز نوحو شقاهؿ حـ تالحقذه حـ ش حوفطي»

جقن ؾنحؼووحي حغوحرة، و حقبقا هــوك بودصـوئى افتـل لرِشؾقا إف  افق 

عل حلرــي  هتؾع افؼؾقُب بعد افقؿع ظـفو3 وفؽـ مل يؿتعـقا ظـ بذل افقَّ

، ؾعوؿبـي ش ّجـي الشـالمح»شـتوذهؿ نشـتوذ نوش صقخ اهلــد»شتوذهؿ ن

(6) ۔8221ظوم ش ؽقطسن» 82حر، حتّررت اهلـد واشتؼّؾً ذم إ
 

ـثر حــ نؾلعر ظؾل  اجلوحعي بوفنور افبوفغ وآبتفوج افلوحؾ 

                                                           

 .22ادرجع افقوبؼ، ص  (8)

 .22ادرجع افقوبؼ، ص  (3)
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ـد ضّقـى»ؽرهؿ، وخطى بتؾؽ ادـوشبي ؾ قؾي افلـقخ ادؼـري  ش حمؿَّ

حــوم مجــٍع حـــ افعؾــل  نؽقــطس ن/ 82رئــقس اجلوحعــي شــوبؼًو فقؾــي 

 طاّلب وشّؽون افبؾدة، ؾقل يع ـّؾلت حـ خطبتف.واف

يبؼك يقحـو هذا ذم توريخ اهلـد ذــرى خوفـدة، ؾـنن احلؽقحـي »

افعظقؿي افؼقّيي تػـل افققم بقفقفي، ٓ يقجـد حثوهلـو ذم تـوريخ افعـومل، 

 كحـ كرّحى بجؿقع شّؽون اهلـقد ظؾ  هذه افثقرة افـوجحي.

فعؾـل  افـذيـ ؿـوحقا بحرــي ويعّد ُكؽران اجلؿقؾ، إذا مل كذـر ا

ّيـي وآشـتؼالل، وــون هـؤٓ   ّيي ذم وؿً مل يؽـ ؾقـف ؾؽـر احلرط احلرط

ويل افؾهـف بـ ظبـد افـرحقؿ »افعؾل  إبطول حـ تالحقذة الحوم احلؽقؿ 

ؿالم ؾؼـط، وإكـل ؿـووحقهؿ افذيـ مل يؽوؾحقا الكؽؾقز بوٕش افدهؾقي

 هذا اجلفود افداحل حـ حـوئتغ يً و، وحوزافقا ذمنشؾحي بوفقققف وإ

ـد  ؿوشـؿ افــوكقتقي، شـي، حقً ـون طؿؾ الحوم إ ـز افلقخ حمؿَّ

ّيـي ظـوم  م  8121وافعاّلحي افلقخ رصقد نمحد اجلـجـقهل، ؾؽـرة احلرط

 ويتدّؾؼون بوفعقاضػ اجلقوصي كحقهو.

حمؿــقد حقـــ ش صــقخ اهلـــد»دار هــذه احلرـــي نوبعــد ؾــوهتل 

 ف.ححوبنافديقبـدي حع 

ؾؾل اكتؼؾً هذه افعوضػي بقاشطي ادقؾؿغ إف  شـّؽون اهلــقد، 

ؾفؿ ؿووحقا و، قا، ؾوجتؿعـً جفـقد ادقـؾؿغ واهلــقد، وؿقيـً 
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احلرـي، حت  اكتجً افتل كلـفدهو افقـقم وكتؿّتـع ،ـو، ؾـوفققم يـقم 

(1) .شاحلرّيي، ـل كلعر بوفنور افقاؾر وا ابتفوج افبوفغ
 

 ة والسيا،ّية:ه نات الجانعة االج هاعيّ 
ن اجلوحعي مل دمـر كلـوضوهتو ذم جمـول افـدرس نوممو جيدر بوفذـر 

حـقر افققوشـّقي وافتدريس ؾحقى، بؾ شومهً وٓتزال تقوهؿ ذم إ

وفي بدون خروج حـ كطوق افؼيعي.  وآجتلظّقي حقومهي ؾعَّ

إن حآثر ظؾل  اجلوحعي ذم افققوشي حعومل افطرق فمخريـ، ؾو،ؿ 

ر ادجوهـديـ ذم شـبقؾ اهلله، افقـّقد نمحـد افلـفقد افزيؾـقي اؿتػقا آثو

وافلقخ إشلظقؾ افلفقد افدهؾقي وافلقخ الحوم ؿوشـؿ افــوكقتقي، 

وافلقخ رصقد نمحد اجلـجقهل، ثؿ ؿـوم ،ـذه احلرــي افـ ـوفقي وـّد 

ـز صقخ اهلــد حمؿـقد حقــ افديقبــدي، الكؽؾقز، تؾؿقذ الحوم إ

م،  8282عروؾي بخّطي افرشوئؾ احلريرّيـي ظـوم وؿوم بحرـي شقوشّقي ح

ول، ؾراؾؼف افلـقخ ظبـد ش ؾغوكقتونن»كلو حرـزهو ذم نو ، وذم صتَّل افد 

د حقو كصوري، ادعروف بوفلقخ حـصقر إ ںاهلل  افقـدي، وافلقخ حمؿَّ

محد اددين، واشتلفد آٓف حـ افـوس نوافبطؾ ادؽوؾح افلقخ حقغ 

حـو ؿوئـد نبؼل ـثر حـفؿ ؽزاة ذم شبقؾ اهلل ، وذم هذا اجلفود افبوشؾ، و

                                                           

 .20ادرجع افقوبؼ ،ص (8)
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، ؾفق ذاق بـػقف حرائر احلـبس وآظتؼـول ذم شصقخ اهلـد»هذه افثقرة 

ؿوم مجعّقي ظؾـل  اهلــد فؾتحؼقـؼ هـذ نوبعد الضالق ش حوفطي»جزيرة 

ذف ظؾقفــو حــدة، وأن تؼــقم هــذه اجلؿعّقــي لاهلــدف افقــوحل، ؾــ

حقر إدارهتو حتً إذاف ظؾل  نبخدحوت الشالم وادقؾؿغ، ودمري 

 . -افؾهفؿ زد ؾزد-اجلوحعي 

م، ثـؿ ذم 8230وشوهؿ هؤٓ  افعؾل  ذم حرــي اخلالؾـي ظـوم 

ش ؾؾقـطغ»م، ودو ثـورت حرــي حتريـر 8220حرـي حترير اهلـد ظوم 

، نحدرت اجلوحعي افػتقی  ن وًٓ وّد افصفققكّقي وآشتعلر افزيطـوينط

ً احتجوجًو حور ًخو، ومجعً مجوظوت ادقؾؿغ ادختؾػي ظؾ  واحتجَّ

رحقٍػ واحٍد ووحـدة ـؾؿـتفؿ، ؾجعؾـتفؿ حتحـوبطغ، وـّؾـل ثـورت 

افـزاظوت وآختالؾوت ذم ادقوئؾ افػرظّقي فتلـتقً صـؿؾفؿ ومتزيـؼ 

كلـلت لجـرا  افلـؤن الدارّيـي فؾؿقـؾغ بوشـؿ ادجؾـس نمجعفؿ، 

ذم وق  تورخيفو افـذهبّل  آشتلوريط دقؾؿل اهلـد، وتقتحّؼ اجلوحعي

، ادجقد احلوؾؾ بو افُبطقٓت وإ جمود، ظـويـي ظؾـل  افعـومل الشـالحلط

ــورة،  ــي واحل  ــي، واددكّق ــؿ وافدراش ــول افعؾ ــدول ذم جم ــودة اف وؿق

خـرى وـّد وآجتلظّقي، ؾنن ظؾل  اجلوحعي ؿوحقا حع ظؾل  افـبالد إ

ً ـراحي افديـ احلـقػ، وـدرت ح ػقة حقوة ادقـؾؿغ ـّؾ حرـي حقَّ

آجتلظّقي3 ٓ شّقل ؿوم ظؾل  اجلوحعي ذم وجـف احلرــوة اهلداحـي افتـل 



 آافتالافتوًف
 281 وجهىده يف حترير اهلند اإلهام حمود قاسن النانىتىي

 

 

، ـل ؿوحقا دقاجفي افػتـ واحلرـوت ادعوديـي نبد ت ذم افعومل الشالحلط

فإلشالم ذم اهلـد 
(1)

 

إن توريخ هذه اجلوحعي حوؾؾ بؿثؾ هذه ادآثر واخلدحوت اجلؾقؾي 

 والكجوزات افرائعي.

 هداؾفو ذم مجؾتغ:نن كؾّخص رشوفي دار افعؾقم ونؿؽــو ي

ـون هدؾفو ورشوفتفو، هقا شـتعودة جمـد ادقـؾؿغ »ن كؼقل: لب

ــوفقؿ  ــ  افتع ــي ظؾ ــؿ ادغصــقب، وادحوؾظ ــوبر واشــسجوع احلؽ افغ

(6) ۔الشالحّقي وافعؾقم افـبقّيي بؽّؾ صعبفو وكقاحقفو
 

 نلّخ  الكحم:
ن خـدحوت دارافعؾـقم بعـد ن وبوجلؿؾي ؾنن هذه حؼقؼي شوضعي

ــوم  ــي، 8121ظ ــي، وافػؽرّي ــي، وافروحّق ــوة افعؾِؿّق ــقاحل احلق م، ذم ك

ن تؽتى بل  افـذهى ذم لوافعؼؾِّقي، وآجتلظّقي، وافققوشّقي3 جديرة ب

 توريخ اهلـد الشالحل.
                                                           

ـؾؿي افسحقى بودلورـغ ذم آحتػول ادئقّي فػ قؾي افلقخ ادؼري حمّؿـد ضقـى، ص  (8)

 .82 ۔30 ۔38

هداففا، )جامعرة ديوبـرد أو رسالة دار العؾومافؽراكقي،  ںشتوذ وحقد افزحوؾ قؾي إ (3)

جلـي افـؼ وافطبوظي دؽتبي آحتػول ادئقي فؾجوحعـي دار افعؾـقم  رسالتفا واكجاهتاهتا(،

 .11افداظل افعدد اخلوص ادئقّي، ص  8ديقبـد، ص 
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ؾنن هذه اجلوحعي ؿؾُى ادقؾؿغ افـوبض ذم صبف افؼوّرة اهلـدّيـي، 

خالؿّقي، وافثؼوؾـي الشـالحّقي، وافغـرة قؿ إوحوزافً حتوؾظ ظؾ  افؼ

افّديـّقي، وتريّب ادقؾؿغ تربقي ديـِّقي، وحو زافـً حرــزا ظظـقًل فؾعؾـقم 

هـؾ نافؼظّقي وادعورف الشالحّقي، وؿؾعي حـقعي فؾذود ظـ حعتؼدات 

 افقـّي واجللظي، وفؾؿحوؾظي ظؾ  ـقون الشالم وصعوئر افّديـ.

 

:يالفصل الجاى  

 اإلماو الياىوتوي ةتالمذ تاجمهود
 يف سبيل حتزيز اهليد مً بزاثً املستعنزيً

ن يؾؼـل نوووع ذم افبالد وضبقعي افلقخ مل تدع فف ؾرحي، إن إ

و يدّرس ذم حدرشي، وإكل طؾ حـتؼاًل حــ ؿريـي إفـ  نظصوه ذم حديـي 

كف نخري خدحي فإلشالم وجفوًدا ذم شبقؾف، إٓ نخري وحـ حديـي إف  ن

س خالل َرْحالتف وُؿدحوتف وُحؽثوتفـون يد (1) .رط
 

وؿد تؾّؿذ ظؾقف ظدد ـبـر حــ افطـالب افـذيـ ــوكقا دائؿـغ 

حمؿـقد »حتقاحؾغ ذم شبقؾ حترير اهلـد، وظؾ   رنشـفؿ صـقخ اهلــد 
                                                           

(، حّجرة اإلسرالم، )تعررب حّجرة اإلسرالم لؾـراكوتويافلقخ حمّؿد شوجد افؼوشؿل،  (8)

 .21، ص نـوديؿّقي صقخ اهلـد، ديقبـد
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افذي ـون خؾقػي فف ذم افّديـ وافققوشّقي، وفـف دور ش حقـ افديقبـدي

يؿ ذم اهلــد، والخـالص جمقد ذم افقعل ٓشتعودة جمد الشالم افؼـد

وافتػــوين ذم شــبقؾفو وافعــدا  افلــديد فإلكجؾقــز واحللشــي فؾؼ ــّقي 

د  ؿوشؿ افـوكقتقي ؿد ثر إلافقضـّقي، إن ت ّدى دورًا ؾّعوًٓ ذم نشتوذ حمؿَّ

تؽقيـ صخصـّقي صـقخ اهلــد، وتؼـقيؿ افػؽـر اجلـوحع ظؾـ  ادــفٍ 

سنافصحقح، حت   حقوتـف ـّؾفـو  حبح خؾقػي فف، ومحؾ دظقتـف وــرَّ

فؾدظقة الشالحّقي وإحالح افّديـ، وؿوم بؿحـووٓت ـثـرة ذم جمـول 

افدظقة وإحـالح ادجتؿـع وإيؼـوظ ادقـؾؿغ حــ ُشـبوهتؿ افعؿقـؼ، 

(1) ۔وتقحقد حػقف ادقؾؿغ واهلـدوس وّد آشتعلر افزيطوينط 
 

 الهخّططات لشيخ الهن :
دف هذه احلرــي إن صقخ اهلـد ؿد ووع خّطي شقوشقّي، وـوكً هت

إف  افؼ و  ظؾ  احلؽقحي الكجؾقزّيي افغوصؿي ذم اهلـد، وبوفتوف  ذم شـوئر 

(6) ۔ادقتعؿرات افزيطوكقّي، وذفؽ بوشتخدام افؼّقة ادقؾَّحي
 

تظفر هذه احلرـي ظؾ  حػحي إرض ؾجلة، بـؾ إكـل ـوكـً مل 

كتقجي دحووفي صقخ اهلـد افتل احتدت ظؾ  حـقإف  سقـغ ظوحـًو، 
(3)
 ،

                                                           
  ۔812 ۔813، ص 3ج كؼش حقاة، افلقخ حقغ نمحد اددين،  (8)

ات اور اکرانےمافلقخ نشر إدروي،  (3) دد، ح 

ن

هن
ل

 ا

ن

 

 

 . 821ص : )شقخ اهلـد: حقاته ومآثره(، ش

)عؾرامء احلر  ، ےـوركـوم  ہانجموهد ے، ظؾل  حؼ اور ان كںادؤّرخ افقّقد حمّؿد حقو (2)

 .22، ص8قصؾ ديقبـد، ج ؾ وأدوارهم الـضالّقة(،
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ـد  ؿوشـؿ  وـل ذـركو شوبًؼو نن صـقخ اهلــد ــون حــ نتبـوع افلـقخ حمؿَّ

م بؽـّؾ محـوس 8121افـوكقتقي افذي صورك ذم افثـقرة افؽـزي ظـوم 

ــوس  ــي افعـ ــوًٓ ذم حؼووح ــى دوًرا ؾع ــل وكلــوط حؾؿــقس، وفع وضـ

دار افعؾـقم » افتخريبِّقي، وبعد حو نخػؼـً هـذه افثـقرة، ؿـوم بتلشـقس 

دَم نشـوفقى جديـدة نخـرى دطـوردة الكجؾقـز حــ ـل يقتخش ديقبـد

ــور آشــتعلر  بالدهــؿ، ويــريبط نجقوفــف تربقــي إشــالحّقي بعقــدة ظـــ تّق

الكجؾقزي ، ـل نراد نن يغرس ذم كػقس افطاّلب محّقي افّديـ، وـراهّقي 

(1) ۔ادقتعؿر، وروح اجلفود ظـ ضريؼ تربقي خوّحي فؾؿؼووحي وّدهؿ
 

ة وّ نوـون صقخ اهلـد، هق  ج ؾقفو، ؾصـوحبف وراؾؼـف حـدَّ ل حتخرط

حـبح نحتـ   -ؾؽرة اجلفود -خد حـف هذه افػؽرةنضقيؾي، واكتػع بف و

كف اخّتذ ضريؼف ذم تؼيد الكجؾقـز، بـوفؼّقة نحالحف، إذ تعبرًا حودًؿو ٕ

ـس نجؾ ذفـؽ افعقؽرّيي ادقؾَّحي، ؾأل مجعّقـي »، و شثؿـرة افسبقـي»شَّ

حللد إؾراد حتً فقا  هـِذه ادــظَّلت ش كظورة ادعورف»، وش كصورإ

فؾؿؼووحي ودَّ الكجؾقز افغوِحبغ، وطؾَّ صقخ اهلـد يــػخ روَح حـّى 

افّديـ، وروح افقضـِّقي، وؾؽرة اجلفودذم كػقس افط ـاّلب، حــ خـالل 

هـداف حوحـف إنكف ـوكً ؾراد فؾؽػوح وافـّ ول، ٕدروشف، ويعد  إ

م بديقبـد، ـل يؼقل افلقخ حقـغ نمحـد جؾفو ؿوحً دار افعؾقافتل ٕ

                                                           
 .22ص  ، كػاح ادسؾؿني يف حترير اهلـد،افدـتقر ظبد ادـعؿ افـؿر (8)
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وـون حـ ظـودة صـقخ »اددين ظـف، وهق خؾقػي فف ذم افّديـ وافققوشي، 

رس ذم حـى افـقضـ،ويرتؽز ترـقـًزا خوحـّو ظؾـ  ناهلـد  ن يؾؼل افدَّ

ٌّ افط الب ظؾقـف، وظــدحو وجـد صـعؾي  أيوت افؼرآكّقي فؾجفود، وط

قف تربق (1) ۔شي خوّحي ويبويعف ظؾ  اجلفوداجلفود ذم ضوفى، خيتوره ويربط
 

وػ، واصـتغؾَّ ادقـتعؿرون ذم ودو وؿعـً احلـرب افعودّقـي إ

كف ن يـتفز هذه افػرحي وّدهؿ3 ٕنراد صقخ اهلـد نصؤو،ؿ افداخؾّقي، 

ــقرة وــدَّ احلؽقحــي نن هــذا هــق افقؿــً ادـوشــى نی نر ن ُتؼــوم افثَّ

ي ت ّيي بدؿَّ ي، وحصؾ ظؾ  حقـوظدة ظـدد اْلكجؾقزّيي، ؾلظّد خّطي ِهّ وحَّ

خصّقوت ذم ضقل افبالد وظروفو، ـل حصـؾ ظؾـ   ـبٍر حـ ـبور افلَّ

ش دوكقـونو»، شاخلالؾي افعثلكّقـي»، وشنؾغوكقتون»دظٍؿ وحقوظدة حؽقحي 

وهذه احلرـي افثقرّيي، هتدف إف  ؿ و  احلؽؿ الكجؾقزيط حــ اهلــد، 

افلـقخ ظبقـد اهلله »وّر رشـؾ تؾؿقـذه افبـنوفتحؼقؼ هذ افغرض افـبقـؾ 

وافزودوؾقن برــً اهلل  »، شحر حفـدر برتوب شقـغإ»، وشافقـدي

تـي لؾغوكقتون، حقـٌ ؿـوحقا بتنإف  ش خون شـقس حؽقحـي هـدّيـي حؤؿَّ

ن تؼوم ن، واتػؼقا ظؾ  شدوكقون»وش ترـقو»و ش روشقو»وظؼدوا اتػوؿّقي حع 

ؿوشـقي ٓشـتخالص  افثقرة ذم داخؾ اهلـد، هيوجؿ ظؾقفو حـ اخلـورج

                                                           

 .812 -812، ص 3ج  كؼش حقاة،افّلقخ حقغ نمحد اددين،  (8)
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(1) ۔افقضـ حـ براثـ آشتعلر
 

 انشكاف الهخّططات:
احلّؽـوم الكجؾقـزّي هـذا وحـ شق  احلظ اكؽلػ افّن وظؾؿ 

ادخطَّط، واّضؾعقا ظؾ  اخلرائط افتـل ـوكـً حرشـقحي ظؾـ  حــديؾ 

، وفذا اصتفرت هذه احلرـي بـ )ني(  شحرـي افّرشوئؾ احلريرّيي»حريريٍّ

افؼبض ظؾ  صقخ اهلـد ورؾؼوئـف وُشـجـقا ذم فؼل ؾل شريلؿل روحول»

وهؽذا ؾلؾً هـذه احلرــي3 ش حوفطي»
(6)
وفؽـفـو خؾػـً آثورهـو ذم  

خرى ظؾ  هذه نخري، وحّفدت افقبقَؾ حلرـي احلرـوت افتحريرّيي إ

ش آزاد هــد ؾـقج»افـؿط، ظؾ  شبقؾ ادثول: )افؼقات فؾفـد ادقـتؼّؾي( 

قا بإ ؾطقب ك هلؤٓ ش. فقبوش جـدر بقس كػقـفؿ لبطول افذيـ وـحَّ

حقاهلؿ وبؽّؾ حو فدهيؿ حـ افطوؿوت وافؼدرات ذم شبقؾ حترير اهلــد نو

(3) ۔واشتؼالهلو
 

 قانت الجهعّية لعلهاء الهن :
م، إثـر ،ويـي احلـرب 8230ذم ظوم ش حوفطي»وبعد رجقظف حـ 

                                                           

اجلؿعّقـي  حتريك ريشؿي رومال، )حركة ادـديل احلريررّي(،، ںادؤّرخ افقّقد حمّؿد حقو (8)

 .22 ۔21 ۔21، ص 8212رس ه ٔ/ حو8222بؽدبق دهع، حػر 

 .12 ۔13ادرجع افقوبؼ، ص (3)

 .823ص  شقخ اهلـد حمؿود حسن، وكػاحه يف حترير اهلـد،افلقخ حعراج نمحد،  (2)
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ت ،توؾـوت اشـتؼالل ن اهلــد احـتألنی صقخ اهلــد نويل، رافعودّقي إ

نَّ بعض ؿودة ادقؾؿغ تعووكقا حع ؿودة ِحزب ادؤمتر افـقضـِّل نـد، واهل

فتحرير اهلــد، وــون ادقـؾؿقن حتحّؿقـغ فؾحػـوظ ظؾـ  اخلالؾـي 

ر صقخ اهلـد إؿوحي مجعّقي ظؾل  اهلــد فؼقـودة ادقـؾؿغ ذم  افعثلكّقي، ؾؼرَّ

ـل حــ افلؤن افّديـّقي وآجتلظّقي وافتعوون حع حـزب ادـؤمتر افـقض

إن اشـتخالص »جؾ حترير افقضـ، وؿول فزظل  ادقـؾؿغ ذم اهلــد: ن

ن يقاحؾقا نافقضـ حـ ُشؾطي الكجؾقز حـ واجبوت ادقؾؿغ ؾقؾزحفؿ 

،ؿ إن حوربقا جفودهؿ بوٓصساك وافتعوون حع ادقاضـغ أخريـ3 ٕ

(1) ۔حـػرديـ مل يتّؿ هلؿ افـجوح، بؾ يعقدون خوئبغ
 

د صقخ اهلـدن كـف ٓ بـدَّ حــ افقحـدة لذم خمتؾـػ ادـوشـبوت ب ـّ

جؾ افـَّ ول وّد الكجؾقـز، وفتحتؼقـؼ حتريـر افـقضـ، نافطوئػّقي حـ 

ن ٓتعـورض حـدود اهلل ، نوفؽـ هلذه افقحدة افطوئػّقي حدود، وهـل 

خـري، وــذافؽ نّيي ضوئػي ذم افلؤن افداخؾِّقي فطوئػي نن ٓ تتدّخؾ نو

(6) ۔ختؾػي ذم افلؤن افققوشّقيٓبّد حـ حراظوة ظقاضػ اد
 

 : یيص ر شيخ الهن  الف او
حــدر صــقخ اهلـــد افػتــقی ذم حتــريؿ ادــقآة وافتعــوون حــع ن

                                                           

 812ادرجع افقوبؼ، ص  (8)

 .812ادرجع افقوبؼ، ص (3)
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الكجؾقز، وؿد وؿَّع ظؾقفو سـس حوئـي ظـومِل، وفـذا ؿب ـً احلؽقحـي 

صـقخ  نثؿ بدش ـراتق»دخؾتفؿ شجـ نالكجؾقزّيي ظؾ  ـبور افعؾل  و

ـ ذم افبالد حـع ــز شــّف ووـعػ بدكـف حوـاهلـد جيقل ذم خمتؾػ إ

ٌّ ادقؾؿغ خوّحي وادقاضـغ اهلــقد ظوّحـي، ظؾـ   وصّدة حروف، وط

افتعــوون حــع حــزب ادــؤمتر ذم حرـــي ظــدم ادــقآت وــدَّ احلؽــؿ 

 الكجؾقزي.

رجـو  اهلــد نؾحوض وخطى ذم ـّؾ 
(1)
وــل صـورك ذم مجقـع  

س اجلوحعي ادؾّقي الشـالحّقي شَّ لافـلوضوت فؾجوحعي ادؾّقي الشالحّقي، ؾ

(6) ۔ذم دهع إكلو  فؾػؽرة افؼقحّقي واحلؿّقي افقضـّقي
 

 شيخ الهن   نفوره نن امنجليز:
وـون صقخ اهلـد نـثر افـوس ؽقظو ظؾ  الكجؾقز، يؼقل ظـ ذفؽ، 

ـون رئـقس نشـوتذه دار افعؾـقم ديقبــد »افلقخ ابق احلقـ ظع افـدوي: 

اصـتفر بعـد، بؾؼـى صـقخ اهلــد، حــ ـبـور حقٓكو حمؿقد حقـ افـذي 

ش افقؾطون تقبق»احلوؿديـ ظؾ  احلؽقحي الكجؾقزّيي، وٓ كعرف نحًدا بعد 

حـ يبؾغ حبَؾغف ذم ظدا  الكجؾقز وآهـتلم بـلحرهؿ، وحــ ـبـور نكصـور 
                                                           

 .312 ۔311 ۔311ص  ثره،مآشقخ اهلـد: حقاته وإدروي،  (8)

ــد ح (3) ــّقد حمّؿ ــؤّرخ افق ــوناد )عؾررامء احلرر  ، اكرانےم ، املعء قح اور ان ےك اجمهد اہنق

 .821ص  وأدوارهم الـضالّقة(،
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، وحوحؾي فـقا  اخلالؾـي، وــون  افّدوفي افتل ـوكً زظقؿي افعومل الشالحلط

ظوة إف   اشتؼالل اهلــد وتلشـقس احلؽقحـي افقضـّقـي احلـّرة، حـ ـبور افد 

(1) ۔شوـون حـ افذيـ حؾؽتفؿ هذه افؼ قّي وتػوين ؾقفو
 

ؾـراد فؾؽػـوح وـّد آشـتعلر ن يْصــَع إنوإكف مل هيـدف إّٓ 

افزيطوينط واشتخالص افقضـ حـ براثـ الكجؾقـز، ؾبـذل ــّؾ حـو ذم 

جـول وـدّ وشعف ذم ُحـع إ مجوظـي حــ  لهؿ وهّقـصخوص وتربقي افرط

تالحقذه افذيـ شومهقا ذم حرـي افتحريـر  دُطـوردة الكجؾقـز ذم حقـوة 

 ن حتّررت بالد اهلـد.نصقخفؿ وحت  بعد وؾوتف إف  

ع حــ افط ـرق  ؿد فعى صقخ اهلـد دورًا هوحو  ذم حترير اهلــد بؿتــقط

فـو ٓشتخالص افقضـ حـ براثـ الكجؾقز، وهؽذا نّدى إحوكي افتل محؾ

د  ؿوشـؿ افــوكقتقي، وبؾـغ رشـوفي اجلوحعـي  دار افعؾـقم »حـ افلقخ حمؿَّ

.ش ديقبـد  افتل ٕجؾفو ؿوحً، وهل ادؼووحي وّد الشتعلر افزيطوينط

 

 

 

                                                           

 823 ۔828ص  ادسؾؿون يف اهلـد،افلقخ افقّقد نبق احلقـ افـدوي،  (8)
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 تامةخلا

ــؿ  ــد  ؿوش ــو حمؿَّ ــالم حقٓك ــي  الش ــٌ نن حّج خالحــي افبح

، وؿـد افـوكقتقي، هق نـز ؿوئٍد ظرؾتـف إّحـي اهلـدّيـي ذم تـوريخ افـبالد

ظِجى بعض افـوس حـ نكف ـون يـتؿل إف  نهة ديـِّقي، وـون ظودًو ـبًرا 

ـقودة  ، ٓ ظالؿـي فـف بوفقط وبورًظو وحتؼـًو فعؾؿ احلديٌ وافػؼف الشـالحلط

وافؼقودة، وبوفرؽؿ ظـ ذفؽ فِعـى دوًرا هوّحـًو ذم حصـؾحي افـقضـ وذم 

ذا نحـر ٓ يتقؿَّـع إيؼوظ افؼقحّقي ذم اهلــقد وذم شـبقؾ حتريـر افـبالد، هـ

جؾ، وذم افقاؿع هذا فقس ؽريبًو وظجقبًو.  فتحؼقؼف حـ حثؾ هذا افرَّ

فؼقـو كظرة ظوبرة ظؾ  تـوريخ احلؽـؿ الكجؾقـزي ذم اهلــد، نفق 

افؼؿّقي افغوصـؿي  ن اهلـقد ـوكقا ودَّ حؽقحي افؼـي اهلـدّيي نفقجدكو 

ــى احل ــوف  مل تؽق ــي، وبوفت ــذ افبداي ــدة حـ ــتفو افػوش ــي وشقوش ؽقح

 الكجؾقزّيي تويقد افلعى اهلـديط ؿط.

ــد ــد، ب ــروف ذم اهلـ ــّقة نإن افظ ــقل افؼ ــى دخ ــّر ظؼ ت تتغ

ن افـطظوم آشتعلري ؿـد ؾـتح بوبـًو جديـدا ذم تـوريخ آشتعلرّيي3 ٕ

اهلـد، وجعؾ الكجؾقز حــ إحؽـوم افقـقطرة افققوشـّقي وآجتلظّقـي 

رجو  اهلـد ادختؾػي، نقال  ظؾ  وآؿتصودّيي وافثؼوؾّقي حع احتداد الشت
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 ؿداحفو ذم اهلـد.نوإن ذـي اهلـد افؼؿّقي ؿد َرَشخً 

د  ؿوشؿ افـوكقتقي ممّثال هلـذه إوـون الحوم إ جقـول ـز حمؿَّ

، ؾـل وترظرع ذم افعك افـذي  لافـوصئي افبعقدة ظـ افتّقور آشتعلريط

ثر هـق لن يتـن، ؾـال بـّد حداث وافقؿوئع، ُحثرًا فؾخقاضرـون حؾقئو بوٕ

 وووع آجتلظّقي وافققوشّقي وآؿتصودّيي.بتؾؽ إ

ـر ،ـو نوممو ٓيـؽره  ن تؾـؽ افؾحظـوت افؼوشـّقي افتـل ــون يؿ 

وؿعـتفؿ ذم ِساع ادـقِت نادقؾؿقن وافعؾل  ـوكـً حلظـوت خطـرة 

وصـؽً نوعػً مهؿفـؿ، وسـدت كـراُن صـجوظتفؿ، ونواحلقوة، و

ثقر،    ادحقصعوئر الشالم ظؾ   بً وافدَّ افبـدُع   ادجتؿـع  ذم   وتنَّ

واخلراؾوت افتل ؿوحً بوشؿ الشالم، ومل يبـؼ افـقظل الشـالحل ذم 

ؿ اجلـّق بوِلحلـود  كػقس ادقؾؿغ وؽلقتفؿ افظؾؿي واجللظي ، وتقـؿَّ

ن نس لحقى ادقؾؿقن بوفؼـقط وآوـطراب، وــون افقـنوافقثـّقي و

يـجرؾـقا دخططـوت اهلداحـي وحؤحراهتـو ن نيقتقيل ظؾـقفؿ، وــودوا 

ط واخلػو  ، وـوكـً  اخلبقثي افتل كقجتفو بَحقطي بوفغي وذم ؽويي حـ افنط

رض اهلـد، ؾؾؿ يؽـ حـ نظؾ  ش إشبوكقو»،و تعود ؿّصي نافظروف تلر 

راشي حـعزًٓ ظـ افـّديـو وظــ ادقـومهي ذم نصوكف  ن جيؾس ذم ؽرؾي افدط

كـف ــون نافزيطوين فتحريرافبالد3 بوفرؽؿ حــ  افؽػوح، ودَّ آشتعلر

 3 راشي فعؾؿ احلـديٌ افـبـقي وافػؼـف الشـالحلط حقفعو بودطوفعي وافدط
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شبوب افتل جعؾتف ؿوئدا شقوشقًو وبطـاًل حـرًا ذم هذه هل افعقاحؾ وإ

 خرجتف حـ ُظزفي احلقوة إف  جمول افققوشّقي.نشبقؾ حترير افقضـ، و

حقـقطرة ش افؼـي اهلـِدّيي وافؼؿّقي» ننی حرضة افلقخ نودو ر

بـو  هذه افـبالد نن يبؼك وضـف ونظؾ  اهلـد ـؾفو، ؾؾؿ يطؼ حزًا ظؾ  

يػّؽـر ذم إخـراج افــوس حــ بـراثـ  نحتً افعبقدّيي الكجؾقزّيي، وبـد

آشتعلر، ـل يػّؽر ظــ افطريـؼ لخـراج الكجؾقـز افغوحـبغ حــ 

يؽـوؾح وـّد اْلكجؾقـز ذم حقـدان اهلـد، ؾقبؼ إفـ  ادقـدان، ومل يـزل 

وحوظدا إف  ذفؽ بؽّؾ محوشي وصجوظي، وطّؼ ش هتوكف ،قن»و ش صوحع»

م فقس يـتؿّؽـ حــ 8121احلّؼ بققػف وؿؾؿف وفقوكف، وفؽـ بعد ظوم 

شـف ؿــّقة نافقـبقؾ إفـ  اجلفـود بوفّقـقػ وافبـــودق، ومل يؽــ ظؾـ  ر

الح وحـ اد كف ــون نول افقاؾر، إّٓ ظوودة،ـل مل يؽـ فديف حـ ُؿّقة افقط

يؿؾؽ ؿّقة ايلكّقي راشخي وؿّقة افثؼي بذات اهلله، وؽـرة ديـّقـي تــػخ ذم 

ن يـفض نن واجبف افّديـّل يػرض ظؾقف نی نؿؾقبف احلرارة واحللَس، ؾر

يـ و شالف ذم اهلــد، ؾؾـؿ جمود إنبـو  ادقؾؿغ ونفؾعؿؾ وحقوكي فؾدط

افـقضـ حــ بـراثـ آشـتعلر،  يؼعد ظـ افعؿؾ3 بؾ ؿوم بوشتخالص

ّحي ادقؾؿي اد طفدة، وإكؼوِذ ادجتؿع الشالحّل حــ وبحػظ ـقون إ

افتبلر وافتـصر، وإكلو  افقظل افّديـل وافػؽرة افققوشّقي افصحقحي 

ذم كػقس ادقؾؿغ، ؾوهتدی، وشور ذم كـقر اهلله افؼـقيط افـذي شـويره 
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كـف نی نيدة وافلعقر بودقؤوفّقي، ؾـروراؾؼف ذم هذه افقؼظي افّديـّقي اجلد

ٓ يؿؽـ افؽػوح وّد الكجؾقز وإبطوُل كلوضوهتؿ إّٓ بنؿوحـي ادـدارس 

ـٍ  افّديـّقي وادراـز افؼظّقي وادعوهـد الشـالحّقي، ؾؼـوم بنظـداد حْصـ

كػس ادقؾؿغ وديــفؿ ذم حـقرة إدارة تعؾقؿّقـي نحلقد فؾحػوظ ظؾ  

ي وبطٍؾ ظظقٍؿ جموهٍد جريئل وؾدائلط لخراج جقٍؾ ؿقش ديقبـد»بؿؼوم 

بوشٍؾ، يداؾع ظـ الشالم وادقـؾؿغ ويقـتؿّر ذم افـط ـول وافؽػـوح 

 -ظـّز وجـّؾ -وّد الكجؾقز افغوحى إف  اشـتؼالل اهلــد، ؾؼبـؾ اهلل 

وٓده روِحق و مل يزافـقا نححوبف ونن تالحذتف وحوكقف متـّقوتف وحطوفبف3 ٕن

ظدا  الشـالم نجزوا نطوردة الكجؾقز ويقومهقن ذم حرـي افتحرير د

رت افبالد.نظؾ    ن يتقّفقا حدبريـ حـ اهلـد، حت  حترَّ

وصـقخ ش حمؿـقد احلقــ»حوكي افتل محؾفو حـ صقخفؿ ّدوا إنو

د  ؿوشـؿ افــوكقتقي»صقخفؿ  وؿـوحقا بـوفتعبر افصـودق ش الحوم حمؿَّ

د  ؿوشؿ افـوكقتفأل  قي.حالم افتل رآهو حّجي  الشالم حمؿَّ

ن ندكــك إدـوم بتــوريخ اهلــد احلــديٌ ٓخيػـك ظؾقــف نؾؿــ فـف 

ظـي افــقاحل، ٓ كظـر هلـو ذم ش حّجي  الشالم»صخصّقي  ـوكـً حتـقط

حــد افؼــودة افققوشــّقغ وادصــؾحغ نتــوريخ اهلـــد احلــديٌ، ؾؽوكــف 

 بطول ذم حعرـي حترير افقضـ افعزيز.وإ

وافؽػوح ذم شبقؾ ن حقوتف ـّؾفو ممؾق ة بوجلفد نؾخالحي افؼقل 
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حترير افـبالد حــ بـراثـ الكجؾقـز وذم إحـالح ادجتؿـع وذم إيؼـوظ 

 ادقؾؿغ وذم تقحقد افـوس.

ذم حـقرة حدرشـي    شافلـقخ حرضة »   ظدهونوإن اخلّطي افتل 

 تعؾقؿقي، فتحرير افبالد متثَّؾ ؾصاًل 

، وإ بطوَل حـ افعؾـل  ذهبقو  ذم توريخ حرـوت افتحرير افقضـلط

هؿ افلقخ فؾجفود ودَّ  آشتعلر افغوحبغ، وافدوَر افذي نذيـ اف ظدَّ

جوكـى3 ــّؾ ذفـؽ ححوُبف ذم حترير افقضـ  حـ بـراثـ إنفعى هق و

ن يؽتى بل  حـ ذهى، وإن حرضة افلـقخ هـق هاج حــر نيقتحّؼ 

جقول افؼودحي، وحقوتف ـّؾفـو دروٌس ي قُئ افطريؼ فؾجقؾ احلوف  وفأل

ّواد ذم حق  دان افؽػوح وافـط ول.فؾر 

 

 

 

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ
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 ىتائج البحح
 الن ائج ال ي  صلت نن ىده الهقالة ىي:

ن ُكطـرق نن ٓ يـبغـل فــو نظرؾـو حـ خالل هذه ادؼوفـي،   - 8

ن إحوحــو افــوكقتقي مل يـزل يؽـوؾح وـّد نحوم افبوضـؾ، ــل نرؤوشـو 

 الشتعلر.

خـرى إذا ؽؾى افبوضؾ ظؾ  ضريؼ، ؾتقـتعؿؾ افطـُرق إ  -3

ؾوع ظـ الشالم، ـل ؾعؾ بعد افثقرة بت شقس دار افعؾـقم ديقبــد لفؾدط

 شؾحّقي.بعد ووع احلروب إ

حقـون، ٓكؼـقم ن كالحظ حػود افّديـ ذم ـّؾ حغ حــ إن  -2

 قؾؿغ.ّي ظؿؾ إٓ لؾودة افّديـ واشتحؽوم الشالم وادلب

حـــ  -شـــي -ن كغــرس ذم ؿؾقبـــو جــذوة افعؿــؾ فقـــي ن  -2

يـي شــي ذم افقـــ، ــل يعؿـؾ صـقخـو ن، حت  ٓتػقتــو طافّرشقل 

ّيـوم ظؿـال بـف ذم طـروف نن مل خيتػ نـثر حــ ثالثـي نافـوكقتقي إف  

 حوفؽي.
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 ادحوؾظي ظؾ  افتعـوفقؿ الشـالحقَّي والْبؼـو  ظؾـ  صـقـي -2

 الشالم وصعوئره.

 إيؼوظ افقظل الشالحل ذم ؿؾقب ادقؾؿغ.-2

 حالحفو.نّحي الشالحقَّي وادلورـي ذم آٓم إ -۷  

ي  -1 كؼ افدظقة وافثؼوؾي الشالحّقي، وحموربي افثؼوؾي الكجؾقزيَّ

واحل ورة افغربِّقي افتل ـوكً تـتؼ بنظي وؿتئذ، ودمر  ظؾ  ادجتؿـع 

 وصؼو . الشالحلط ويالً 

ــبوب ادقــؾؿ دقاجفــي افتحــّدي لافعؿــؾ ظؾــ  ت -2 هقــؾ افلَّ

احل وري احلديٌ بجؿقع صؤوكف وشؿقحف، وؾـقكف وحؽـره، وكػوؿـف، 

 وجـقكف.

افعؿؾ ظؾ  تصحقح حؾي  ادقؾؿغ بـوهلل وافعـقدة ،ـؿ  -۰۱ 

إف  افؽتوب وافقـّي وبـذل اجلفـقد ذم ختؾـقص ادقـؾؿغ حــ افبـدع 

ي.واخلراؾوت افزائػي و  ادعتؼدات اف وفَّ

ّن الشالم رشوفي اهلل اخلوفدة افبوؿقي افتـل تصـؾح نإثبوت  -88

دة، وحــ  حـوت احلقـوة ادتجـدط فؽؾط زحوٍن وحؽـوٍن بـل طؿؾـف حــ حؼقط

 افّلؿقل وادروكي وافـ عقحي.
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وٓد الحـوم نوافقاجى ظؾ  مجقـع ادـتقـقبـ إفـ  افؼوشـؿّقي و

ات ن يـف قا خلدحي افّدينروحق و  ـ والشـالم، وخقبـي حـؤاحرة  افؼـقَّ

افطوؽقتِّقي ودحض دشوئقفؿ وفؾحػوظ ظؾ  ـقون ادقؾؿغ ـّؾل صــَّق 

يـو حو ظؾقـو حـ ؾرائض لافغورة ظؾ  افّديـ والشالم3 إذا ؾعؾـو هذا، ؾ دَّ

كػقــو إفـ  هـذا نن كـتقـى نوحؼقق واجبي دموهـف3 وإٓ ؾؾـقس فــو 

دا  نن كـؤدطي حـّؼ حــ جيـى ؿ وؾطؼــو ٕادؽتى افػؽرّي ادبورك، افؾهف

 .حّؼف، آحغ يو رب افعودغ

 

 

******* 
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 قائنة املصادر واملزاجع

 )ا(

 .افؼرآن افؽريؿ -8

 امن -3

 
 

 

 

 ح
ٔ
ه

ن

 ن
ي

 

خ  آئ ]افنحرا  ادقؾؿقن ذم اهلـد ذم ادرآة فؾحؼقؼي[ ادؤرط

ّرم نـز صوه خون كجقى آبودي، افديقبـد: نـوديؿّقي صقخ اهلــد، ط حمـ

 م.8221ه يقفقق 8281

د إــرام، تـوج بـركسس، دهـع، آب وكرث  -2 ] حو  افؽقثر[، افلقخ حمؿَّ

 م.8228

د  ؿوشؿ افـوكقتقي» -2 فؾنشـتوذ افػؼقـف خوفـد شـقػ اهلل ش الحوم حمؿَّ

د  نظظؿ افـدوي، ادجؿـع  بف وظّؾؼ ظؾقف افنخ حمؿَّ افرمحوين بوفنردّيي، ظرَّ

 م. 3080 ۔ه8228بود اهلـد، ط افعؾؿل الشالحل، حقدر آ

د  ؿوشؿ افـوكقتقي ـلرنيتف، ]ترمجي الحـوم افــوكقتقي  -2 الحوم حمؿَّ

فؾقّقد يعؼقب افـوكقتقي[، ظّر،و وظّؾؼ ظؾقـف افنشـتوذ ظـورف مجقـؾ 

ه 8222افؼوشؿل، نـوديؿّقـي صـقخ اهلــد دار افعؾـقم ديقبــد: حمـّرم 

 م.3088ديقؿز 

ــد  ؿوشــؿ  -2 افـــوكقتقي، وجفــقده ذم إظــال  ـّؾؿــي اهلل، الحــوم حمؿَّ

ــد  ؿوشــؿ  ــوم حمؿَّ ــي الح ــس نمحــد افصــديؼل، نـوديؿّق ــدـتقر نوي اف
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ه نؽطـس 8223افـوكقتقي، كوكقتف، شفوركػقر، ط: رح ـون ادبـورك 

 م.3088

ــنظالم» -1 ــد حـــ اف ــوريخ اهلـ ادقــّؿل بـزهــي ش الظــالم بؿـــ ذم ت

راےئ قـل افـدوي، دار ظرؾـوت ، افـظرفؾعالحي افدـتقر ظبد احلّل احل

 .8222، ط ربي  

نشبوب بغووة اهلـد ]ظقاحؾ ثقرة اهلــد(، افنشـتوذ ه شـّقد نمحـد  -1

 خون، يقكققر شتل، ببؾلـز، حقؾؿ يقكققر شتل،مل تقجد ضبوظي افقـي.

اجلفود ذم الشالم، نبق افنظؾ  ادقدودي، حرـزي حؽتبف، اشالحل  -2

 م.3083اـتقبر ببؾلـز، كقق دهلل، ط: 

اع بـغ افػؽـرة الشـالحّقي وافػؽـرة افغرّبقـي فؾنشـتوذ نيب  -80 افكط

احلقـ ظؾ  افـدوي، ادجؿع افعؾؿل الشـالحل، ــوـقري آؾقـقً 

 م.8218ه/ 8208فؽـوؤ، ط: 

ادقـؾؿقن ذم اهلـــد، افلـقخ نبقاحلقـــ ظؾـ  افـــدوي، اجلؿــع  -88

 م.3088ه / 8222افعؾؿل الشالحل ـوـقري آؾققً فؽـوؤ، 

ادػّن ظبد ادوجد افدريوبودي، وتػقره فؾنخ ظبد ادحقط افـدوي -83

 م.38002ه/ 8220حؤّشقي افّصدق، فؽـوؤ، اهلـد، ط: 

 )ت(

توريخ الشالم ذم اهلـد، افدـتقر ظبد ادـعؿ اافـؿـر، دار اجلديـد  -82

 ه.8211حك، ط: 
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بف افقّقد  -82 حمبقب روقي، حؽتبي دار توريخ دار افعؾقم ديقبـد، رتَّ

 م.3082/ 8220افعؾقم ديقبـد ط: 

82-  

 

 مت
ي
 دوعت وزع

ن
 

]رجول افػؽر وافدظقة[ افلـقخ نبـق احلقــ  اتري

وكؼـيوت،ـوـقري آؾقـقً، فؽــوؤ،  ظؾ  افـدوي، جمؾس حتؼقؼوت 

 م.3083ه/ 8222ط: 

ه -82

 

ن

 

 رفش

ن
 

ــد، ط: اتري ــً ديقبـ ــي حّؾ ــد  ؿوشــؿ ؾرصــتف، حؽتب ، حمؿَّ

 م.8212

د  افبـوفـ بـقري، افـنحغ ـتوبقـتون، ط: تو -81 ريخ هـد، ادػتل حمؿَّ

 م.3002

]حرـي افتحريـر[، نبـق افؽـالم آزاد،زم زم بـريس  رحتي  آزادى -81

 م.8211دهع،ط: يقفقق 

ــر رحتي  آزادى اور املسمن -82 ــؾؿغ[، نش ــر وندوار ادق ــي احل ]حرـ

 م. 3082افندروي،دار ادؤفطػغ ديقبـد، ط: ابريؾ، 

 املعء اک ركدار -30
 

]ندوار افعؾـــل  ذم حرــــي احلرّيـــي[،  ،رحتي  آزاى يم

ريوت اشـالم،ـوـقري ـؾقصؾ نمحد افــدوي، جمؾـس حتؼقؼـوت وكلـ

 م.3002ه/ اـتقبر 8231آؾققً، فؽـوؤ، ط: رح ون ادبورك 

ي  روامل -38

م

 

ي ش

ـد  حقـو رحتي  ر ، ں]خّطي ادـديؾ احلريـرّي[ افقـّقد حمؿَّ

 ه.8281ببؾقؽلـز ديقبـدط: رح ون حؽتبف ؾقصؾ 
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تذـرة افرصقد، افلقخ ظوصؼ إهلل ادرويت، دار افؽتوب ديقبـد،  -33

 م.3003ط: 

 )ث(

كؼـه، ادقفـقي  افثقرة اهلـدّيي، )حقٓكو( ؾ ؾ حّؼ خر آبودي،  -32

د جمقد حقـ،   م.8221، ط: شرئقس ححػ حديـف بجـقر»حمؿَّ

 )ح(

شـوجد افؼوشـؿل )تعريـى حّجـي  ، فؾنشـتوذشحّجي  الشـالم» -32

الشالم فإلحوم افـوكقتقي(، نـوديؿّقي صقخ اهلـد دار افعؾـقم ديقبــد، 

 م.3001ه/ ابريؾ 8231ط: ربقع افنول 

ات اور اکر انےم -32 دد ح 

ن

ن
ه
ل

 ا

ن

 

 

]صقخ اهلـد، حقوتف وحآثره[، افلقخ  رضحت ش

تقجـد ضبـع  نشر افندروي، نـوديؿّقي صقخ اهلـد دار افعؾقم ديقبـد، مل

 افقـي.

حؽويوت نوفقو ، ]نرواح افثالثي[، افلقخ نذف ظؾ  افتفوكقي،  -32

 م.3082اهلـد: ادؽتبف كعقؿّقي د، ط: 

 )د(

 هوےئ دن -31

 

 ب  
 

]نّيوم ممو ح ً ذم دار افعؾقم ديقبــد[،  دار اولعلم يم

 افلقح حـوطر نحقـ افغقالين، حؽبتي ضّقبي ديقبـد.
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يقبـد، حدرشي ؾؽرّيي تقجقفّقـي، حرــي احـالحّقي، دار افعؾقم د -31

دظقّيي حؤّشقي تعؾقؿّقي تربقّيي، فؾلقخ ظبقد اهلل افنشـعدي افؼوشـؿل، 

 م.3000ه/ حورس 8230حؽتبف دار افعؾقم ديقبـد، ط: ذي احلّجي  

 )س(

ــوكقتقي[ فؾقــقطد يعؼــقب  -32 ــوم افـ شــقاكح ظؿــري ]ترمجــي الح

 ه.8221در ؾقر، ط: صقال ، افـوكقتقي، حودق افنكقار ،و

شقاكح ؿوشؿل ] شرة الحوم افـوكقتقي[ افلقخ حــوطر نحقــ  -20

 افغقالين، حؽتبي دار افعؾقم ديقبـد.

شرت شقَّد نمحـد افلـفقد نبـق احلقــ ظؾـ  افــدوي، جمؾـس  -28

 حتؼقؼوت وكؼيوت إشالم، آؾققً فؽـوؤ.

رير اهلــد حــ صقخ اهلـد حمؿقد حقـ افديقبـدي وـػوحف ذم حت -23

ه/ 8232آشتعلر افزيطويّن، افنخ حعراج نمحد، دار ادعورف ديقبـد، 

3001. 

 )ع(

د ےك اقلعتت -22

ن

]افعالؿــوت بــغ افعــرب واهلـــد[، افلــقخ  رعب وه

افقّقد شؾقلن افـدوي، جمؾس حتؼقؼوت وكؼيوت، ـوـقري آؾقـقً، 

 فؽـوؤ.
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ؿ ادـذهبّل، افنشـتوذ كـقر ظؾل  ديقبـد ادموهؿ افّديـّل، وحـزاجف -22

 م.3083ه 8222ظومل خؾقؾ افنحقـل، حؽتبف دار افعؾقم ديقبـد، 

ظؾل  ديقبـد وخدحوهتؿ ذم ظؾؿ احلديٌ، افدـتقر، ظبد افـرمحـ  -22

/ه شـبتؿز 8223افزين، نـوديؿّقي صـقخ اهلــد ديقبــد، ط: صـّقال، 

 م.3088

22-   

ن

د اک اشدنار امض

ن

ـد  ]ادوز ادجقد  املعء ه فؾعؾل  ذم اهلـد[ افقـّقد حمؿَّ

 ه.8281، حؽتبف ؾقصؾ ديقبـد، ط: رح ون ںحقو

ــــقدهؿ  اکرانےم املعء ّقح اور ان ےك اجمهدداہن -21 ــــّؼ، وجف ــــل  احل ]ظؾ

د  حقو  ، حؽتبف ؾقصؾ ديقبـد.ںافـ وفقي[، افقّقد حمؿَّ

) ( 

ؿوشؿ افعؾقم حرضت حقٓكـو ؿوشـؿ كـوكقتقي، نحـقال ، آثـور  -21

وحتعؾطؼــوت )الحــوم افـــوكقتقي، نحقافــف، وآثــوره وبوؿقوتــف وبوؿقــوت 

وحتعؾطؼوتــف( افلــقخ كــقر احلقـــ راصــد افؽوكــدهؾقي، حؽتبــف كــقر، 

 م.3000ه ديقؿز 8238ـوكدهؾف، رح ون ادبورك 

 )ك(

ـػوح ادؾقؿغ ذم حترير اهلـد، افـدـتقر ظبـد ادــعؿ افـؿـر، دار  -22

 م.8212اجلديد حك، ط: نؽقطس 



 220 جهىد اإلهام النانىتىي يف علن احلديث وريادة احلركة التعليوية يف اهلند
 

 

 )م(

وگتفگےئ فؾلقخ شوجد افؼوشؿل، ]تعريـى ش حموورات ذم افّديـ» -20

ي  
 
هي

اں وفر، ذم
 
 اشه ج

ٔ
ه

 

ن
[، نـوديؿّقي صقخ اهلـد دار افعؾقم ديقبـد، ط: وابمح

 م.3088ه/ يقفقق 8223صعبون 

حذهى حـصقر، افطبقى حـصقر ظؾ  خون، ط: حؽتبـف حمؿـقد  -28

 حقدر آبود اهلـد.

شـالحّقي ذم اهلــد، دار افعؾـقم ديقبــد، حرـز افعؾؿ وافثؼوؾـي ال -23

افلقخ نبق احلقـ ظؾ  افـدوي، حؽتى آحتػول ادئـقّي دار افعؾـقم 

 م.8210ه/ 8200ديقبـد 

ــّقد  املسمونں اک رونش لبقتسم -22 ــؾؿغ[، افق ــر فؾؿق ــتؼبؾ افزاه ] ادق

ضػقؾ نمحد ، حؽتبـي احلـّؼ حـودرن ديـري، جقـقلـقري، ممبئـل، ط: 

 م.3008ه/ كقؾؿز 8233رح ون ادبورك 

ـد  إــرام، تـوج بـركسس،  ومج وكرث -22 ]حقجي افؽقثر[، افلقخ حمؿَّ

 م.8228دهع، ط: 

22-  

 

 
 اس ك  ونعمي

 
 ر ت اور دور احرض يم

 صي
ي

، ]افبصـــرة ومالان انونوتى ك  ركفى 

تف ذم افعك افراهـ[، ا شتوذ كديؿ ٕافػؽرّيي فإلحوم افـوكقتقي، وحعـقيَّ

وشؿ كوكقتقي: حقوت، اؾؽور، خـدحوت، ] الحـوم افقاجدي، حقٓكو ؿ

 افـوكقتقي، حقوتف، نؾؽوره وخدحوتف[، دار افؽتوب ديقبـد.
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ات اور اکرانےم -22 ـــف  ومالان اقمس انونوتى، ح  ـــوكقتقي: حقوت ـــوم افـ ]الح

وحآثره[، افلقخ نشر افندروي، نـوديؿّقي صقخ اهلـد دار افعؾقم ديقبـد 

 .8221ه يـوير 8281صعبون 

ات اور اکرانےم -21 ، ح  ووه 
چ 

ن

چ ي
ل

دأدمح ا  

 

)الحــوم رصــقد: حقوتــف   ومالان رش

 وحآثره[ افلقخ نشر افندروي، نـوديؿّقي صقخ اهلـد دار افعؾقم ديقبـد.

 )ن(

كؼش حقوة، صـقخ الشـالم حقـغ نمحـد ادـدين، حؽتبـف صـقخ  -21

 م.3001الشالم ديقبـد، ط: 

 )و(

 دواےئ د -22

 

ے هت

 

ت
 
 چ
ب ي

هذا افؽتوب يلؿؾ صّت  ادؼوٓت فؾلقخ ، ]لوه وج 

إيػـو   [خوفد شقػ اهلل افرمحوين بوٕردّيي، حقل شر افعؾل  ادختؾػـغ

 م.3082ه/ 8222ببؾقؽلـز، دهع ط: 

  املسمن -20

ن

دواتسن

ن

]حقؾؿقا اهلـد فـو[، افدـتقر، هـس، ايـؾ،  مهارے ه

نـوديؿّقـي  ايؾ، دي، آئل، ايس، د، )بـجول( ترمجي افدـتقر حقـغ،

 م.8222ابريؾ  80دؾس اؿبول، ٓهقر، ط: 
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 الزسائل واجلزائد
 م.822، ظوم. 3، افعدد، 28ثؼوؾي اهلـد، ادجؾد رؿؿ  -28

ــى  -23 ــد، رشــوفتفو واكجوزاهتــو، ط: حؽت ــي ديقبـ ــدة، جوحع اجلري

 م.8210ه/ 8200آحتػول ادئقي، 

ــول -22 ــورـغ ذم آحتػ ــى بودل ــي افسحق ــدة، ـؾؿ ــقي  اجلري ادئ

ـد  فؾجوحعي الشالحّقي دار افعؾقم ديقبـد، فػ قؾي افلـقخ ادؼـري حمؿَّ

ضقى افرئقس افقوبؼ فدار افعؾقم ديقبـد، ط: حؽتى آحتػول ادئقي 

 ه.8200فدار افعؾقم 

اجلريدة، حوئي وشبعي ظؼ ظوًحو فؾجوحعي الشالحّقي دار افعؾـقم  -22

ي وآجتلظّقـي، حؽتـى ديقبـد ذم وـق  خـدحوهتو افعؾؿّقـي وافدظقّيـ

 ه.8200آحتػول فدار افعؾقم ديقبـد 

، مجـودي 2، 2، 3، 8، افعـدد 2افداظل، افعدد اخلوص، افقـي:  -22

 م.8210ه حورس، ابريؾ 8200مجودي افثوكّقي  -افنويل

مجـودي افثوكّقـي  -ويلٕمجودي ا2 -2، افعدد 28افداظل، افقـي  -22

 م.3001يقفقق  -ه/ حويق8231

ـــي  -21 ــداظل، افق ــدد 21اف ــّرم3 -8، افع ه/ 8222حــػر  -، حم

 .3082يـوير  -3083شؿز د -كقؾؿز

رشـوفي »كؿز افصودرة ظـ حرــز ش خدحوت دار افعؾقم ديقبـد» -21

 ش.حقجد تلتف»ظـد ش حمؿقد


